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ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANIE 1 

 

Zamawiający, Zespół Ośrodków Wsparcia w Lublinie informuje, że w związku z 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego postępowaniem pn. usługa teleopieki dla 

400 uczestników projektu „SOS  dla Seniora”,  finansowanego ze środków Unii Europejskiej 

w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 

2014-2020 oraz budżetu Miasta Lublin., (postępowanie ZOW/ZP-3/2019), w dniu 27.06.2018 

r. wpłynęło n/w zapytanie, na które Zamawiający udziela następującej odpowiedzi: 

 

Pytanie  

W związku z zapisami zawartymi w VI. Wykaz dokumentów, jakie mają dostarczyć 

Wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca wnioskuje o usunięcie słów II dla jednego 

zamawiającego" z zapisu wymagania o treści 11świadczenia dla jednego zamawiającego usługi 

teleopieki w systemie 24 h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku świadczonej jednocześnie 

dla co najmniej 300 osób wraz z dostarczeniem opasek dla teleopieki". Postawione przez 

Zamawiającego wymaganie eliminuje bowiem z udziału potencjalnych wykonawców, którzy 

świadczą usługi dla więcej niż 300 osób, a nie spełniają tylko formalnego wymagania 

formalnego jaki jest fakt świadczenia usługi w ramach jednego zamówienia. Co więcej 

Zamawiający, w ramach zapisów SIWZ, gwarantuje sobie wysoką jakoś świadczenia usług już 

na etapie oceny ofert. Wynika to wprost z kryteriów punktujących dodatkowo wykonawców 

posiadających wymienione certyfikaty  

Mając na względzie powyższe przesłanki, stawianie wymogu, dotyczącego konieczności 

świadczenia jednoczesnej usługi teleopieki dla co najmniej 300 osób i tylko w ramach jednego 

zamówienia może być traktowane jako wymaganie nieuzasadnione, skutkujące ograniczeniem 

konkurencji w przedmiotowym postępowaniu. 

 

Odpowiedź  
Zamawiający zmienia zapis Rozdziału VI ust. 8 SIWZ na treść: 

 

„Wykaz usług, o których mowa poniżej (Załącznik nr 8 ) wraz z dowodami należytego ich 

wykonania. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w 

postępowaniu dotyczące zdolności technicznej i zawodowej, tj. w okresie ostatniego roku 

przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy, to w tym okresie, zrealizowali (lub są w trakcie realizacji) świadczenia usługi 

teleopieki w systemie 24 h/ dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku świadczonej 

jednocześnie dla co najmniej 300 osób wraz z dostarczeniem opasek dla teleopieki z 

załączeniem dokumentu/dokumentów potwierdzającego, że przedstawiona usługa/usługi 

dla min. 300 osób została wykonana należycie.” 
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