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Warszawa, dnia 02.12.2020 r. 

 

 

         W y k o n a w c y 

 

 

 

Odpowiedzi na wniosek 
 

 

Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pod nazwą: "Stworzenie i implementacja 

bazy danych i platformy cyfrowej WWW" Nr postępowania 3/2020. Ogłoszenie o zamówieniu 

zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 27.11.2020 r. pod nr 616559-N-2020. 

Ogłoszenia o zmianie ogłoszenia o zamówieniu zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych 

w dniu 1.12.2020 r. pod nr 540529598-N-2020. 

 

 

Zamawiający – Instytut Historii Nauki im. L. i A. Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk 

w Warszawie działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (tj. 

Dz.U. z 2019 r., poz. 1843) (dalej ustawa Pzp) informuje, że do Zamawiającego złożono prośbę o 

zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ).  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp poniżej zamieszczamy pytanie 

wraz z odpowiedzią. 

 

Pytanie nr 1.  

 
W związku z ogłoszeniem postępowania zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów SIWZ 

w zakresie wymagań opisanych w SIWZ V. Warunki udziału w postępowaniu pkt 3) ppkt b).  

W wielu instytucjach wykształcenie kierunkowe archiwista jest traktowane jako równoważne do 

wykształcenia na kierunku bibliotekoznawstwa. W związku z tym zwracamy się z prośbą o zmianę 

zapisów SIWZ , które w obecnej formie wykluczają z udziału w postępowaniu Wykonawców  

posiadających wymagane doświadczenie oraz zespół specjalistów posiadających doświadczenie w 

pracy w bibliotece w dziale informacji naukowej z wykształceniem kierunkowym archiwistyka. 

Obecne brzemiennie wymagań SIWZ:  

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca wykaże, że dysponuje co 

najmniej trzyosobowym zespołem ekspertów o następujących kwalifikacjach: i. co najmniej jedna osoba 

z wyższym wykształceniem na kierunku bibliotekoznawstwa (informacji naukowej i bibliotekoznawstwa); 

ii. co najmniej jeden programista, posiadający doświadczenie w projektowaniu struktury baz danych, 

implementacji i optymalizacji zapytań SQL oraz migracji danych.  

Proponowana zmiana zapisów:  
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b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Wykonawca wykaże, że dysponuje co 

najmniej trzyosobowym zespołem ekspertów o następujących kwalifikacjach: i. co najmniej jedna osoba 

z wyższym wykształceniem na kierunku bibliotekoznawstwa (informacji naukowej i bibliotekoznawstwa) 

lub archiwistyka; ii. co najmniej jeden programista, posiadający doświadczenie w projektowaniu 

struktury baz danych, implementacji i optymalizacji zapytań SQL oraz migracji danych.  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, ponieważ wykształcenie 

kierunkowe archiwistyka nie spełnia przyjętych wymogów. 

 

 

Powyższe wyjaśnienie treści SIWZ: 

 stanowi  integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających 

się do udzielenia przedmiotowego zamówienia, 

 nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu oraz nie wymaga wyznaczenia dodatkowego 

czasu na uwzględnienie ich w ofertach. 

 zostało zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://ihnpan.pl/zamowienia-

publiczne/. 

 

 

Zatwierdzone przez Dyrektora 

Instytutu Historii Nauki PAN 


