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Pytanie 1

W jaki sposób będą weryfikowane:
1. Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeśli Wykonawca dysponuje co 
najmniej 5 osobami, które posiadają doświadczenie w zakresie zaprojektowania co najmniej 
5 portali internetowych oraz grafiki komputerowej w tym co najmniej: 1) jedna osoba 
posiadająca 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika projektu it (project 
manager), 2) jedna osoba posiadająca 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku grafika
komputerowego, 3) jedna osoba posiadająca 3 letnie doświadczenie w pracy na stanowisku 
Front- End Developer, 4) dwie osoby posiadające co najmniej 3 letnie doświadczenie pracy 
na stanowisku programisty. Zamawiający wymaga dysponowania odrębną osobą dla 
każdego warunku.

• wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami
budowlanymi,  wraz  z  informacjami  na  temat  ich  kwalifikacji  zawodowych,
doświadczenia  i  wykształcenia  niezbędnych  do wykonania  zamówienia,  a  także
zakresu  wykonywanych  przez  nie  czynności,  oraz  informacją  o  podstawie  do
dysponowania tymi osobami;

• Pisemne  zobowiązanie  podmiotów  do  oddania  do  dyspozycji  Wykonawcy
niezbędnych  zasobów  na  potrzeby  wykonania  zamówienia  w  przypadku,  gdy
Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, osobach zdolnych do wykonania
zamówienia tych podmiotów - o treści odpowiadającej załącznikowi nr 5.

Czy powyższy warunek będzie uznany za zrealizowany gdy tylko dostarczymy pisemne 
zobowiązanie od pracodawców posiadajacych potencjalnych pracowników na projekt , czy 
będzie jakaś dodatkowa weryfikacja kompetencji (np..Czy potencjalny kierownik projektu ma 
wystarczające kompetencje?). Czy będzie niezbędne dołączenie CV tych pracowników?
W przypadku załączenia załącznika nr 4, czy będzie podobna weryfikacja kompetencji 
pracowników? Czy będą wymagane umowy miedzy pracownikami wymienionymi w 
załączniku nr 4, a Wykonawcą (Czy umowy o prace czy umowy zlecenie, itp.)?

Odpowiedź:

Na etapie składania ofert Zamawiający wymaga wyłącznie oświadczeń i dokumentów
opisanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

Po otwarciu ofert zamawiający przystępuje do szczegółowego badania ofert, mającego na 
celu ocenę ofert pod względem merytorycznym i formalnym. Zgodnie z art. 87 ust. 1 ustawy -
Prawo zamówień publicznych w toku badania i oceny ofert zamawiający może żądać od 
wykonawców wyjaśnień dotyczących ich treści.

W przypadku gdy wykonawca zobowiązany jest udowodnić dysponowanie zasobami 
podmiotów trzecich (art. 26 ust. 2b prawo zamówień publicznych) zamawiający może żądać 
również innych dokumentów, niż określone w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia
19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 
wykonawcy oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.



Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego ma na celu wyłonienie wykonawcy, 
który nie tylko przedstawi najlepszą ofertę, ale także da rękojmię należytej realizacji 
zamówienia.


