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Warszawa, dnia 01.12.2020 r. 

 

 

         W y k o n a w c y 

 

 

 

Odpowiedzi na wniosek 
 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Stworzenie i implementacja 

bazy danych i platformy cyfrowej WWW" Nr postępowania 3/2020. Ogłoszenie o zamówieniu 

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.11.2020 r. pod nr 616559-N-2020. 

 

 

Zamawiający – Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk 

w Warszawie działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) (dalej ustawa Pzp) informuje, że do Zamawiającego złożono prośbę o 

zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp poniżej zamieszczamy pytanie 

wraz z odpowiedzią. 

 

Pytanie nr 1.  

W związku z prowadzonym przez Państwa postępowaniem nr 3/2020 na stworzenie i implementację 

bazy danych i platformy cyfrowej WWW, zwracam się z pytaniem czy dopuszczą Państwo zmianę 

w SIWZ w części V. Warunki udziału w postępowaniu pkt 1 ppkt 3) a) na następującą: 

„posiada adekwatne do przedmiotu zamówienia doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 

okresie – zbudował i wdrożył co najmniej 2 (dwa) różne systemy informacyjno-wyszukiwawcze dla 

bibliotek, organizacji pozarządowych, instytucji kultury lub instytucji naukowo-badawczych, 

dedykowane wprowadzaniu, przechowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych 

bibliograficznych, katalogowych i/lub kodykologicznych. W przypadku usług wykonywanych, część 

zamówienia już faktycznie wykonana musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w 

warunku;” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że przychyla się do prośby Wykonawcy i wprowadza zaproponowane 

zmiany w Rozdziale V ust. 1 pkt 3) lit. a, który otrzymuje brzmienie: „posiada adekwatne do 

przedmiotu zamówienia doświadczenie tj. w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu 

składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – zbudował 

i wdrożył co najmniej 2 (dwa) różne systemy informacyjno-wyszukiwawcze dla bibliotek, organizacji 

pozarządowych, instytucji kultury lub instytucji naukowo-badawczych, dedykowane wprowadzaniu, 
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przechowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu danych bibliograficznych, katalogowych i/lub 

kodykologicznych. W przypadku usług wykonywanych, część zamówienia już faktycznie wykonana 

musi wypełniać wymogi określone przez Zamawiającego w warunku;” 

 

 

Powyższe wyjaśnienie treści SIWZ (zgoda na zaproponowaną zmianę): 

 stanowi  integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających 

się do udzielenia przedmiotowego zamówienia, 

 zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu w związku z czym Zamawiający działając na 

podstawie art. 38 ust. 4a pkt. 1) zamieścił ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w Biuletynie 

Zamówień Publicznych pod Nr 540529598-N-2020 z dnia 01.12.2020 r. 

 zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://ihnpan.pl/zamowienia-

publiczne/ 

 

 

Zatwierdzone przez Dyrektora 

Instytutu Historii Nauki PAN 


