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Polkowice, 30.10.2013 r. 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA 
WRAZ ZE ZMIAN Ą TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 
w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą 
 
„Modernizacja i integracja Systemu Informatycznego dla potrzeb Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum 

Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. wraz z pełną dokumentacją, zrealizowaniem szkoleń, dostawą  sprzętu 
informatycznego, obsługą gwarancyjną, asystą autorską i opieką powdroŜeniową” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 
ze zm.) zwana dalej ustawą PZP, Zamawiający, tj. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-
Rehabilitacyjne SA., ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, przekazuje treść zapytania, które wpłynęło do Zamawiającego 
w dniu 27.10.2014 r. wraz z wyjaśnieniami, dokonując jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 zmiany treści SIWZ: 
 
 
Zapytanie I : 
 
W nawiązaniu do ogłoszenia z dnia 16.10.2014 prosimy o sprecyzowanie (wyjaśnienie) następujących punktów 
specyfikacji przedmiotu zamówienia. 
   
Dział III pkt. 2 ppkt. A Co najmniej dwa wdroŜenia ZSI w parkach wodnych prowadzących działalność zbliŜoną do 
działalności Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A., o łącznej wartości 
minimum 300.000 zł brutto i obejmujących zintegrowane moduły: ESOK, finanse i księgowość, kadry, płace, 
gastronomia, magazyn, kasa, windykacja, pozostała sprzedaŜ. 
   
Czy Zamawiający zaakceptuje referencje obejmujące dostawę modułu ESOK na obiekty o podobnej działalności co 
Aquapark Polkowice? 
   
Dział III pkt. 2 ppkt.B: 10 wdroŜeń ZSI w innych parkach wodnych, pływalniach, centrach rozrywki: 
· obejmujących łącznie zintegrowane moduły: ESOK, finanse i księgowość, kadry, płace, sprzedaŜ.  
·    funkcjonujących na co najmniej 20 stanowiskach w kaŜdym przedsiębiorstwie. 
·  obsługujących bazę w kaŜdym parku wodnym co najmniej 3.000 klientów w ciągu dnia  
   
Czy Zamawiający zaakceptuje referencje 5 wdroŜeń obejmujące dostawę modułu ESOK na Obiekty o ilości stanowisk 
komputerowych co najmniej 5 i o wolumenie Klientów co najmniej 1000 osób? 
 
Odpowiedź na Zapytanie I: 
 
Na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy, Zamawiający dokonuje następującej zmiany treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia : 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, w Rozdziale A – informacje dla Wykonawcy w pkt. III - 
WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY TYCH 
WARUNKÓW anuluje się treść ppkt. 2. Wiedza i doświadczenie. Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku, wprowadzając w jego miejsce następujący 
 
 
2. Wiedza i doświadczenie 
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku  
„Wykonawca spełnia warunek, jeŜeli w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał na podstawie odrębnych umów : 
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A. Co najmniej dwa wdroŜenia obejmujące dostawę modułu ESOK w parkach wodnych prowadzących działalność 
zbliŜoną do działalności Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A.. 

B. Co najmniej 5 wdroŜeń obejmujących dostawę modułu ESOK na Obiekty o ilości stanowisk komputerowych co 
najmniej 5 i o wolumenie Klientów co najmniej 1000 osób. 

Uwagi: 
Przedstawione przez Wykonawcę referencje dotyczące w/w kryteriów potwierdzające naleŜyte wykonanie usług 
zostaną zweryfikowana przez Zamawiającego. 
Zamawiający zastrzega, iŜ głównymi usługami, jakie powinien wykazać Wykonawca, są usługi wskazane w 
powyŜej.”  
 
Zamawiający dokonuje jednocześnie zmiany w treści załączonego do specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
formularza ofertowego poprzez anulowanie treści załącznika nr 2 do specyfikacji i wprowadzenie nowego załącznika o 
treści zgodnej z załączoną do niniejszego pisma. 
 
W wyniku powyŜszej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, moŜe być niezbędny dodatkowy 
czas na wprowadzenie zmian w ofertach. 
 
W związku z powyŜszym Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 6  ustawy Pzp, przedłuŜa termin składania ofert do 
dnia 14.11.2013 r. do godz. 12.00.  
 
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2013 r. o godz. 12.30.  
 
Zmianie ulega takŜe termin wniesienia wadium  - do dnia 14.11.2013 r. do godz. 12.00. 
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ZAŁ ĄCZNIK Nr 2 
 

 FORMULARZ OFERTOWY 
 strona   
 z ogólnej liczby stron   
 (pieczęć Wykonawcy) 

 
„WYKAZ WYKONANYCH GŁÓWNYCH USŁUG” 

 

L.p. 

Opis wykonanych usług 
(przedmiot zamówienia  

w tym m. in. nazwa podmiotu, 
którego dotyczyła transakcja) 

 
Wartość 

przedmiotu 
brutto 

Data wykonania 
zamówienia 

Nazwa i adres 
odbiorcy 

(zleceniodawcy) 
Wartość transakcji 

  
 

 
  

  
 

 
  

  
 

 
  

Uwaga: 
1. W niniejszym załączniku naleŜy wykazać naleŜyte wykonanie na podstawie odrębnych umów, w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert - a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy, to w tym okresie na podstawie odrębnych 
umów: 

A. Co najmniej dwa wdroŜenia obejmujące dostawę modułu ESOK w parkach wodnych prowadzących działalność 
zbliŜoną do działalności Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno-Rehabilitacyjne S.A. 
B. Co najmniej 5 wdroŜeń obejmujących dostawę modułu ESOK na Obiekty o ilości stanowisk komputerowych co 
najmniej 5 i o wolumenie Klientów co najmniej 1000 osób. 

z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane. 
2. Zamawiający zastrzega, iŜ głównymi usługami, jakie powinien wykazać Wykonawca, są usługi wskazane w pkt. 1. 
3. Do niniejszego wykazu naleŜy załączyć dowody, Ŝe wskazane zamówienia zostały wykonane naleŜycie. 
4. Dowodami, o których mowa w pkt 3, są: 

1) poświadczenie; 
2) oświadczenie wykonawcy – jeŜeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie 
uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1). 

5. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt. 1, zostały 
wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt. 4. 

Uwagi: 
Przedstawione przez Wykonawcę referencje dotyczące w/w kryteriów potwierdzające naleŜyte wykonanie usług 
zostaną zweryfikowana przez Zamawiającego. 

Upełnomocniony przedstawiciel Przedsiębiorstwa 
 

....................................... 
(podpis, pieczęć) 

Data: ..................................... 
 


