Do Zamawiającego wpłynęły zapytania nr 1, 2, 3 i 4 dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zarządzanie i wsparcie techniczne, opiekę
prawną, promocję i szkolenie w projekcie "Suwalski Internet równych szans". Zamawiający na
podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z
2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm. ) udziela wyjaśnień:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający może udostępnić załączniki do SIWZ w wersji edytowalnej MS WORD? Czy należy je
wypełnić odręcznie?
Odpowiedź:
Zamawiający może udostępnić załączniki do SIWZ w wersji edytowanej MS WORD. Załączniki mogą
również być wypełnione odręcznie.
Pytanie nr 2:
Spełnienia którego kryterium 2 posiadania wiedzy i doświadczenia punktu 1 czy punktu 2 dotyczy
załącznik nr 4?
Odpowiedź:
Załącznik nr 4 dotyczy zarówno punktu 1 i punktu 2 kryterium 2. posiadania wiedzy i doświadczenia.
Pytanie nr 3:
Czy na załączniku nr 4 należy przedstawić szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe (brak jest
miejsca na wskazanie liczby osób)?
Odpowiedź:
Tak na załączniku nr 4 należy wpisać szkolenia podnoszące kompetencje cyfrowe, liczbę osób należy
dopisać przy nazwie szkolenia w kolumnie „Nazwa zamówienia”.
Pytanie nr 4:
W załączniku nr 4 na dole jest mowa o dołączaniu oświadczenia lub dokumentów potwierdzających,
że wyżej wymienione usługi lub dostawy zostały wykonane należycie. Czy w przypadku gdy załącznik
nr 4 dotyczy punktu 1 kryterium wiedzy i doświadczenia (zrealizowali lub realizują jako lider lub
partner co najmniej 1 projekt partnerski…) Wykonawca jest partnerem w trakcie realizacji projektu
EFS, wystarczy oświadczenie i referencje od Lidera projektu mówiące o należytym wykonywaniu
zadań oraz pozytywnie rozliczonych wnioskach o płatność do momentu złożenia oferty?
Odpowiedź:
Tak, wystarczy złożenie oświadczenia i referencji od Lidera projektu mówiące o należytym
wykonywaniu zadań oraz pozytywnie rozliczonych wnioskach o płatność do momentu złożenia oferty.
Niniejsze wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SIWZ. Zamawiający, jak i
Wykonawcy, są związani niniejszymi wyjaśnieniami w równym stopniu, jak treścią SIWZ.

