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INFORMACJA NR 2 DLA WYKONAWCÓW 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA, ZMIANA TREŚCI SIWZ I OGŁOSZENIA 
ORAZ ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 
Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na realizację 

zadania pod nazwą: „Dostawa i wdrożenie systemu zabezpieczenia i kontroli 
zbiorów oraz obsługi wypożyczeń i zwrotów opartego na technologii RFID 
HF w Bibliotece Uniwersyteckiej we Wrocławiu.” 

 

I. Uniwersytet Wrocławski, jako Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu 
wpłynęły od Wykonawców następujące pytania, na które udziela się odpowiedzi w trybie 
art. 38 ust. 1 i 2 oraz zmienia treść SIWZ w trybie art. 38 ust. 4  i Ogłoszenia w trybie art. 
12a ustawy Prawo zamówień publicznych: 

 
Pytanie nr 1: 

Zamawiający w powyższym przetargu nieograniczonym określił warunki udziału w 
postępowaniu rozdział IV punkt 3 aby potencjalny Wykonawca wykazał, że w okresie ostatnich 
3 lat przed upływem terminu składania ofert należycie wykonał co najmniej jedną dostawę 
wraz z wdrożeniem systemu opartego na technologii RFID HF przeznaczonego do bibliotek o 
wartości nie mniejszej niż 500 tys. zł brutto. 
 
Z uwagi na to, że w ostatnich latach w Polsce nie było przetargów na realizację zamówienia 
powyżej 420 tys. Brutto na dostawę wraz z wdrożeniem systemu opartego wyłącznie na 
technologii RFID HF przeznaczonego dla Bibliotek oraz aby zachować zasadę uczciwej 
konkurencji i równe traktowanie wykonawców i umożliwić złożenie oferty innym wykonawcom 
niż wyłącznie zagranicznym wnosimy o zmianę wymogu dostarczenia referencji o wartości nie 
mniejszej niż 500 tys. zł brutto. 
 
Powyższy warunek w pierwotnej formie narusza art. 22 ust. 1 a pzp.Artykuł pzp, na który się 
powołujemy powinien określać minimalny poziom zdolności potencjalnego oferenta, a w tym 
przypadku wyklucza jakikolwiek polski podmiot posługujący się własnymi referencjami. Nie jest 
to zgodne z duchem ustawy o zamówieniach publicznych a według nas ją narusza. 
 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: 
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat  przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 
co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem systemu opartego wyłącznie na technologii 
RFID HF przeznaczonego do bibliotek o wartości nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto. 
 
alternatywnie 
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na zmianę okresu wymaganej referencji do 5 lat, gdyż w tym okresie zamówienia o żądanej 
wysokości były realizowane. Zwiększenie okresu wymaganej referencji jest tu zasadne i jest 
stosowane w analogicznych sytuacjach np. w aktualnie ogłoszonym przetargu nieograniczonym 
numer sprawy MBP.A.26.5.4.2020 „Dostawa i montaż sprzętu elektronicznego i systemu 
zabezpieczenia księgozbioru na potrzeby Miejskiej Biblioteki Publicznej w Żorach”. 
 
Zwracamy się z prośbą o zmianę zapisu na: 
 
Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat  przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał 
co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem systemu opartego wyłącznie na technologii 
RFID HF przeznaczonego do bibliotek o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto. 

 

Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający na podstawie rozporządzenia Dz. U z dn. 26.07.2016r. poz 1126 zgodnie § 2 pkt 
5 ppkt 2) w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencji w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego dokonuje zmiany SIWZ w zakresie rozdz. IV pkt 1 ppkt 1.2. 3), który 
otrzymuje nowe brzmienie: 
 
BYŁO: 
"Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie 
wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem systemu opartego na technologii RFID 
HF przeznaczonego dla bibliotek o wartości nie mniejszej niż 500.000,00 zł brutto." 

MA BYĆ: 
"Wykonawca winien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania 
ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie 
wykonał co najmniej jedną dostawę wraz z wdrożeniem systemu opartego na technologii RFID 
HF (dopuszcza się rozwiązania gdzie komponenty systemu działają w technologii RFID HF i w 
innej technologii wynikającej z wymagań użytkownika) przeznaczonego dla bibliotek o wartości 
nie mniejszej niż 400.000,00 zł brutto." 

 
Pytanie nr 2: 
Zamawiający żąda od Wykonawcy wklejenia i zakodowania 400 tys. etykiet RFID HF 
 
Wydaje się być zasadne aby potencjalny Wykonawca dołączył dokument referencyjny 
potwierdzający, że wykonał takową usługę wklejania i zakodowania przynajmniej 400 tys. 
etykiet RFID co najmniej raz w przeciągu ostatnich 3 lat. Z uwagi na szybki termin realizacji 
zadania  Zamawiający musi mieć pewność, że ta usługa zostanie zrealizowana w terminie i 
należycie.  

Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany treści SIWZ w tym zakresie. 
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II. Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert oraz wniesienia wadium: 
Nowy termin składania ofert i wniesienia wadium - do 23.06.2020 r., do godz. 10:00 
Nowy termin otwarcia ofert -  23.06.2020 r., godz. 11:00. 

Termin związania ofertą do dnia - 21.08.2020r. 

Z dyspozycji art. 12a ust. 2 pkt 1) Zamawiający zamieszcza Sprostowanie ogłoszenia w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. 

 

 

Rektor 

Prof. dr hab. Adam Jezierski 

 

 

 

 

 


