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Do wszystkich Wykonawców 
 
 
dotyczy: wyjaśnienia treści specyfikacji warunków zamówienia w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na 
dostawę urządzeń do radiołączności na potrzeby GOPR 
 

Działając w oparciu o art. 284 ust. 6  w zw. z art. 286 ust. 4 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) , 
zwanej dalej ustawą, Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem dotyczącym 
specyfikacji warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 
  

1. W specyfikacji warunków zamówienia (XI. Punkty 1.2.4.) Zamawiający specyfikuje referencje 
jakimi wykonawca powinien się wykazać aby poświadczyć swoją zdolność techniczną i zawodową 
do wykonania zadania. 
Czy zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli wykonawca w miejsce trzech referencji o 
wartości co najmniej 200 000,00 zł brutto okaże jedną o wartości co najmniej 500 000,00 zł brutto 
o tym samym zakresie? 

Odp.: Warunkiem udziału w postepowaniu jest legitymowanie się przez Wykonawcę 
co najmniej  3 dostawami o wartości i zakresie podanym w swz, potwierdzonymi 
odpowiednimi dowodami, że zostały wykonane należycie. Tym samym tak 
sprecyzowany warunek oznaczał, że jedna dostawa to jedna umowa. Zamawiający 
po analizie treści pytania doszedł do wniosku, iż zasadne jest dokonanie 
odpowiedniej zmiany warunku udziału w postępowaniu, o czym Wykonawcy 
zostaną niezwłocznie poinformowani. 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytanie i odpowiedź, wyjaśnienie do swz, 
stanowi jej integralną część, a przy tym z uwagi na jego zakres i charakter oraz termin 
wprowadzenia wpływa na konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  

Termin składania ofert zostanie przesunięty do dnia 08.06.2022. 

Odpowiednia zmiana treści SWZ zostanie niezwłocznie zamieszczona na stronie 
postępowania. 

Naczelnik GOPR 

 

Jerzy Siodłak 

 


