Projekt „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Mieście Częstochowa”,
współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Częstochowa 22.08.2014 r.
W dniu 21.08.2014 r. zwrócono się z zapytaniem do treści SIWZ przetargu
nieograniczonego na świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego Internetu dla
130 uczestników projektu „Zł@pmy się w sieci – przeciwdziałanie wykluczeniu
cyfrowemu w Mieście Częstochowa”, współfinansowanego przez Unię Europejską
w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego:
1) „W Rozdziale VI p 1.2 Zamawiający określa iż o udzielenie zamówienia ubiegać się
może Wykonawca, który w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia postępowania,
a jeżeli okres prowadzenia działalności Wykonawcy jest krótszy - w tym okresie, wykaże,
że wykonał należycie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również
wykonuje, usługi polegające na zapewnieniu dostępu do Internetu dla minimum 100
abonentów w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Czy alternatywnie Zamawiający uzna za warunek spełniony udziału w postępowaniu
jeżeli Wykonawca przedstawi dowody na świadczenie usług w zakresie przedmiotowego
postępowania dla powyżej 300 abonentów.
Zdaniem Wykonawcy alternatywne potraktowanie powyższego warunku zwiększy
konkurencyjność w przedmiotowym postępowaniu jednocześnie utrzymując należyty opis
warunków z zakresu dysponowania odpowiednią wiedzą i doświadczeniem przez
potencjalnych Oferentów.”
Odp. 1
Przedłożenie przez Wykonawcę dowodów na świadczenie usługi w zakresie dostępu do
szerokopasmowego Internetu dla 300 abonentów bez jednoczesnego potwierdzenia, że
usługa ta świadczona była w sposób ciągły przez okres co najmniej 12 miesięcy, nie
wykazuje spełnienia postawionego przez Zamawiającego warunku posiadania wiedzy
i doświadczenia, niezbędnego do wykonania zamówienia.
Zdaniem Zamawiającego określony w SIWZ sposób spełnienia ww. warunku udziału
w postępowaniu, ze względu na fakt, iż umowy na świadczenie usług telekomunikacyjnych
zawierane są z reguły na okres minimum 12 miesięcy, jest adekwatny do przedmiotu
zamówienia.
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