Warszawa, 2019-05-20
WIF.261.4.2019

Wszyscy Wykonawcy
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług serwisu i wsparcia systemu
informatycznego SAP-2, (WIF.261.4.2019).
Odpowiedź Zamawiającego
w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) udzielamy wyjaśnień, w związku z pytaniami
Wykonawców, dotyczących Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w
postępowaniu jw.

Proszę o odpowiedź do pkt 1.1.1
„Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał a w
przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej dwie usługi
polegające na serwisie/wsparciu systemu informatycznego opartego na mySAP, o
wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy 00/100 złotych brutto)
każda.”
Pytanie 1.
Czy kwota 200 tyś zł dotyczy tylko umowy wsparcia? Czy tez można wliczyć w to SAP
Enterprise Support?
Odpowiedź:
Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 pkt 1.1.2. wykazana musi zostać wartość
dotycząca wyłącznie tej części zamówienia, która obejmowała serwis/wsparcie
systemu informatycznego opartego na mySAP. W zakres zamówienia wchodzi
wsparcie SAP Enterprise Support.
Pytanie 2.
Czy kwota 200 tyś zł to roczna kwota umowy wsparcia ? + 2 referencje nie starsze niż
3 miesiące ?
Odpowiedź:
Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 pkt 1.1.1. wartość zamówień nie może być
mniejsza niż 200 000,00 zł brutto (dwieście tysięcy 00/100 złotych brutto) każda.
Zamawiający nie stawiał warunku dotyczącego terminu trwania zamówienia.
Zgodnie z postanowieniami Rozdziału 4 pkt 5.2.1.2. Wykonawca dostarcza dowody,
że usługi wymienione w wykazie zostały wykonane lub są wykonywane należycie tj.

referencje wydane przez odbiorcę usług wskazanych w wykazie. W przypadku
świadczeń o charakterze okresowym lub ciągłym (które na dzień upływu terminu
składania ofert są nadal wykonywane) referencje nie mogą być wydane wcześniej
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
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