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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem na 
„Dostawę, wdroŜenie oraz obsługę informatyczną na zasadzie outsourcingu, systemu 
informatycznego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. wspomagającego procesy 
związane ze sprzedaŜą węgla”  

 

WYJAŚNIENIE   TRE ŚCI   OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie treści Ogłoszenia o zamówienia do 
postępowania na „Dostawę, wdroŜenie oraz obsługę informatyczną na zasadzie outsourcingu, 
systemu informatycznego dla Południowego Koncernu Węglowego S.A. wspomagającego procesy 
związane ze sprzedaŜą węgla”  poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi 
Zamawiającego 
 
Pytanie 1.  
 
Czy w przypadku gdy ponad 5 wykonawców osiągnie taką samą punktację wniosków, 
Zamawiający będzie brał pod uwagę przychody firmy uśrednione z okresu ostatnich trzech lat 
obrotowych (średnia arytmetyczna), największy roczny przychód w tym okresie, czy teŜ sumę 
przychodu Wykonawcy w ostatnich trzech latach obrotowych ? W jaki sposób powyŜsza metoda 
zostanie zastosowana w przypadku  grupy Wykonawców ubiegających się wspólnie o dopuszczeni 
do udziału w postępowaniu?  
 
Odpowiedź 
 
Przychód będzie liczony zgodnie z zapisami sekcji III.2.2) ogłoszenia o zamówieniu. 
W przypadku grupy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
zastosowanie będą miały zapisy art. 23 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 



 

Pytanie 2. 
 

III. 2.3) 3.a. warunek udziału w zakresie zdolności technicznej – czy  Zamawiający uzna jako 
spełnienie tego warunku wykonywanie przez Wykonawcę usług obsługi systemu Klienta  przez 
okres krótszy niŜ 12 miesięcy przed datą niniejszego postępowania, jednak  umowa na podstawie 
której Wykonawca świadczy te usługi obowiązuje przez okres co najmniej 12 miesięcy 
(Wykonawca jest w trakcie wykonywania umowy na obsługę informatyczną, którą rozpoczął 
realizować np. w październiku 2008 i będzie – zgodnie z umową - realizował ją  przez 3 lata)? 
 
Odpowiedź  
 
Zgodnie z zapisem sekcji III.2.3) 3.a. ogłoszenia o zamówieniu „O udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy wykonują lub wykonywali w okresie ostatnich trzech lat, przed 
dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeŜeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy- w tym okresie przez okres minimum 12 miesięcy….”. Zgodnie z powyŜszym 
Wykonawca winien wykazać, Ŝe wykonywał lub wykonuje usługę przez okres minimum 
12 miesięcy (zachowując ciągłość realizacji) przed dniem wszczęcia postępowania. 
 
 


