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W dniu 14.02.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło za pośrednictwem poczty e-mail następujące 

pytania od Wykonawcy: 

 

„Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek udziału w postępowaniu, jeśli Wykonawca wykaże 

doświadczenie w pełnieniu funkcji Inżyniera Projektu w okresie ostatnich trzech lat w co projekcie 

finansowanym ze środków Unii Europejskiej o wartości ponad 8,3 mln zł, którego głównym celem 

było utworzenie i wdrożenie e-usług publicznych w dwunastu jednostkach samorządów 

terytorialnych, jeśli pełnienie funkcji Inżyniera Projektu trwało przez okres  

12 m-cy, lecz głównym zakresem e-Usług nie były e-Usługi dot. geoprzestrzennych baz danych? 

Nadmienić należy również, że firma …………… zrealizowała w okresie ostatnich 5 lat co najmniej 

pięć projektów dof. ze środków UE i obecnie realizuje pięć projektów dot. wdrażania e-usług 

publicznych, z czego dwa projekty w których występują e-Usługi bazujące na danych 

geoprzestrzennych. 

Prosimy o wyrażenie zgody na dopuszczenie nas do udziału w postepowaniu ponieważ zdobyte 

doświadczenie zarówno w zrealizowanych już jak i w obecnie realizowanych projektach pozwolą 

nam z powodzeniem zrealizować Państwa projekt” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie uzna powyższego przypadku za spełnienie warunku. Warunek wykonania przez  

Wykonawcę w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem składania ofert, a jeżeli okres 

prowadzenia, działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej jedno zamówienie dotyczące 

pełnienia funkcji Inżyniera Projektu finansowanego ze środków Unii Europejskiej w zakresie 

świadczenia e-usług  dotyczących baz danych geoprzestrzennych przez co najmniej 12 miesięcy,  

z  podaniem daty wykonania i odbioru, ich wartości wraz z dokumentami potwierdzającymi, że 

prace zostały wykonane należycie i w ustalonym terminie, został sformułowany dla zapewnienia 

właściwej pod względem merytorycznym i technicznym, realizacji projektu zgodnie z wnioskiem o 

dofinansowanie oraz Studium Wykonalności Inwestycji. Warunek ten odzwierciedla zakres 

przedmiotowy do wykonania w ramach realizacji projektu.  

 

Powyższe wyjaśnienia/odpowiedzi stanowią integralną część Zapytania ofertowego 

dotyczącego usługi w zakresie zarządzania projektem pn. „e-usługi cyfrowych zasobów 

geodezyjnych i kartograficznych województwa opolskiego” 


