
 PZP.271.32.2020 Warszawa, dnia 1 grudnia 2020 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pn. : „Hosting środowiska do publikacji stron www dla Muzeum Historii Żydów 

Polskich POLIN”.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: 

„SIWZ”) i załączników, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie

z poniższym: 

Pytanie 1:

w udostępnionych dokumentach nie ma Załącznika nr 8. Bardzo proszę o dosłanie. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje,że pliki znajdujące się pod odnośnikami „Specyfikacja Istotnych Warunków 

Zamówienia z załącznikami” oraz „SIWZ z załącznikami_wersja dostępna” zawierają pełną treść 

Załącznika nr 8 do SIWZ.

Pytanie 2:

Dodatkowo piszą Państwo, że nie można korzystać z wiedzy firm, które zajmują się środowiskiem 

do tej pory. Aby dokonać migracji sprawnie niezbędny jest dostęp do VM`ek jako root. Proszę           

o potwierdzenie takiego dostępu. 

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że po zawarciu Umowy, Wykonawcy zostanie umożliwiony dostęp jako root.



Pytanie 3:

Dotyczy SIWZ, rozdział 5, pkt 1, podpunkt 2

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację zapisu o brzmieniu:

“zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych, również wykonuje co najmniej 2 usługi hostingowe pod portale www o wartości nie 

niższej niż 50 000 PLN brutto każda.

Każda przedstawiona w wykazie usługa powinna być wykonana w ramach odrębnej

umowy.”

na:

“zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych, również wykonuje co najmniej 2 usługi hostingowe o wartości nie niższej niż 50 000 

PLN brutto każda lub 1 usługę hostingową o wartości nie niższej niż 100 000 PLN brutto .

Każda przedstawiona w wykazie usługa powinna być wykonana w ramach odrębnej

umowy.”

Wykonawca zwraca uwagę, iż pierwotne brzmienie warunku udziału w postępowaniu określone      

w SIWZ rozdział 5, pkt 1, ppkt 2 narusza naczelne zasady obowiązujące w systemie zamówień 

publicznych, a mianowicie zasadę równego traktowania wykonawców, zasadę konkurencyjności 

oraz proporcjonalności, a także prowadzi do ograniczenia dostępu do zamówienia pozostałym 

wykonawcom, którzy posiadają odpowiednią wiedzę i kompetencje do realizacji przedmiotowego 

zamówienia.

Należy zwrócić uwagę, iż Zamawiający powinien formułować warunki udziału w postępowaniu 

proporcjonalnie do rodzaju i skali zamówienia, zamiast określać nadmierne wymagania do oceny 

zdolności wykonawców.

Biorąc pod uwagę powyższe, wprowadzenie proponowanej modyfikacji pozwoli Zamawiającemu 

na rozszerzenie grona potencjalnych Wykonawców, którzy posiadają doświadczenie i możliwość 

zaoferowania atrakcyjnych warunków realizacji zamówienia, a co za tym idzie z dużym 

prawdopodobieństwem umożliwi Zamawiającemu dokonanie oszczędności w środkach 

przeznaczonych na realizację umowy. Ewentualnie, zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, iż 

Zamawiający dopuszcza na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu, 



wykazanie doświadczenia Wykonawcy w postaci wykonania należycie co najmniej 2 usług 

hostingowych o wartości nie niższej niż 50 000 PLN brutto każda.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zmienia treść Rozdziału 5 ust. 1 pkt 2, nadając mu brzmienie:

zdolności technicznej lub zawodowej – Zamawiający wymaga, aby wykonawca wykazał, że w 

okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie – wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych

lub ciągłych, również wykonuje co najmniej 2 usługi hostingowe o wartości nie niższej niż 50 000 

PLN brutto każda.

Każda przedstawiona w wykazie usługa powinna być wykonana w ramach odrębnej umowy.

Pytanie 4:

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 8: Wzór umowy, §5 ust. 1 lit. a) i b):

Zwracamy się z prośbą o ograniczenie maksymalnej łącznej odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

kar umownych w każdym miesiącu do wysokości 50% wynagrodzenia miesięcznego brutto, 

wskazanego w § 3 ust. 1. Wykonawca zwraca uwagę, że wysokość ewentualnych kar umownych ma

bezpośredni wpływ na koszt ryzyka wliczony w wyższą cenę oferty.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia treść §5 ust. 1

Załącznika nr 8 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy w dotychczasowym brzmieniu.

Pytanie 5:

Dotyczy SIWZ - Załącznik nr 8: Wzór umowy, §12 ust. 3:

Zwracamy się z prośbą o modyfikację postanowienia poprzez następujące brzmienie: “Spory 

mogące wynikać z Umowy, Strony poddają rozstrzygnięciu sądu właściwego miejscowo dla siedziby

Strony pozwanej”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zaproponowane zmiany i pozostawia treść §12 ust. 

3 Załącznika nr 8 do SIWZ – Istotne Postanowienia Umowy w dotychczasowym brzmieniu.


