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Katowice, drua 27.09.2019 r

DoĘcry:

postępowania prowadzonego w trybie przetargl nieograniczonego o wartości zamówienia
wyŻszĄ niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie ań. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych na dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu

Informatycznego klasy ERP w Głównym InsĘtucie Górnictwa wraz ze świadczeniem Serwisu
Utrrymaniowego i Usług Rozrvoju.
Szanowni Państwo,

iŻ zgodnię z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia Ż9 stycznia Ż004 r. - Prawo zamówieil
publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986), do Zamauliającego wpłynęłypytania dotyczące treści
Informujemy,

S[WZ' na które Zamawiający udziela odpowiedzi poniżej:
Pytanie:
,,Zwracamy się z prośbąo udzielenie wyjaśnień do SIWZ w ww. postępowaniu, jak ponizej.

Pkt XtV.B.2.ii.2 (s. 23) sIwZ _ zanavłiający wymaga aby wykonawca na wezwanie złoĘłwykaz
osób które będą uczestnczyó w wykonywaniuZamówienia, klóre posiadają kwalifikacje zawodowę

doświadczenie niezbędne do wykonania Zamówienia wraz

z

i

dyplomami ukończenia szkoĘ

wyższej oraz wymaganymi certyfikatami, zgodny zZałącznikiem nr 3 do SIWZ.
Zgodnie

z

art. Ż5 ust. 1

PZP w postępowaniu o udzielenie zamówienia zamawiający moŻe żądaó od

wykonawców wyłącznie oświadczeń lub dokumentów niezbędnych

do

przeprowadzetia

postępowania. oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie warunków udziafu w
postępowanil zamawiający wskazuje w ogłoszeniu
o zamówieniu, specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofęrt'

Zanknięty katalog oświadczeń i dokumentów, jakich zamawiający może Żądaó, określa porltŻsze
rozporządzenie. Zgodnie

z$2

ust.

4 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia Ż6 lipca Ż016 r. w

sprawie rodzajów dokumentów, jakich moŻe żądać zamauliający od wykonawcy w postępowaniu o
udzielenie zamówienia (Dz. U.

z

2016 r., poz. IIŻ6 ze zm.), w celu potwierdzęnia spełniania przez

wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub kryteriów selekcji dotyczących zdolności
technicznej lub zawodowej zamaułiĄący może żądać: jedynie następujących dokumentów:

1.

oświadczenia na temat wykształcenia

i

kwalifikacji zawodowych wykonawcy lub kadry

kierowniczej wykonawcy;

str.

1

2.

wykazu osób, skierowanych ptzez wykonawcę do realizacji zamówięnia publicznego' w

szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usfug, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi,wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień' doświadczenia
i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznęgo, atakŻe zakresu wykonywanych
przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.

W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie obowiązku przedłoŻenia na wezwanie dyplomów
ukończenia szkoły wyższej oraz wymaganych ceńyfikatów.
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Zamawiający rezygnuje zpowyższego, dokonując odpowiednich zmian w SrWZ.

Biorąc po uwagę powyższe zawiadamiamy, iż zgodnie z Afi. 38 ust. 4 Ustawy z dnia Ż9 stycznia
2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z2018 r. poz. 1986), Zamawiający wprowadził zmiany
w treściS[wZ, opisu przedmiotu zamówienia, dokonał poprawek we wzorzę umowy zmianom ulegĘ
równieŻ załączni|<t do SIWZ: nr 3 (Wykaz osób), ZaŁącznik nr 6 ( Formularz cenowy), Załącznik nr 7
( Wykaz usfug), Załącznk nr 8 (Wymagania funkcjonalne i ogólne), Załącznik nr 9 (JEDZ) oraz
Załącznik nr 11 (Minimalne wymagania Systemu w zakręsie infrastruklury sprzętowej). Wszystkie
zmiany oznaczone zostaĘ w kolorze czerwonym.

W związku z wprowadzonymi zmianami w treści SIWZ Zamavłiający powołując się na art. IZa
Ustawy z dnia Ż9 sIycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U' z 2018 r. poz. 1986)'
nrzedłlża termin składania ofert na dzień 30.10.Ż0l9r. o podz. 10:00" otwarcie ofeń nastapi
30.10.2019 o sodzinie 12:00.
Z poważaniem,
P r z ew odnic zqcy Komi sj i Pr z e tar gow ej

mgr Monika

stł.2

