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Odpowiedzi na pytania
do Zaproszenia do składania ofert nr JRP.POIIS.071.2.5.2018
z 18 stycznia 2018
- zestaw VI
Szanowni Państwo,
w nawiązaniu do postępowania j/w na "Świadczenie usług doradczych w zakresie kompleksowej obsługi
postępowań o udzielenie zamówienia prowadzonych w ramach projektu (...)" zwracam się z prośbą o
wyjaśnienie następującej kwestii:
Zgodnie z zapisami zaproszenia do składania ofert, pkt. 2 "Warunki udziału w postępowaniu oraz opis
sposobu dokonywania oceny ich spełniania" ppkt. 1) "Wiedza i doświadczenie" Zamawiający wymaga,
aby wykazane w wykazie zamówienia poparte zostały dokumentami potwierdzającymi ich należyte
wykonanie, wystawionymi przez podmiot, dla którego Wykonawca świadczył usługi wymienione w
wykazie.
Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym wykazane w wykazie doświadczenie, zdobyte w ramach
zawartej umowy o pracę z jednostką sektora finansów publicznych, zostanie potwierdzone
oświadczeniem własnym wykonawcy?
Podkreślenia wymaga, że na gruncie ustawy Pzp rozwiązania takie są znane i praktykowane (por. treść
par. 2 ust. 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
(Dz.U. 1126)).
Uzyskanie dokumentów potwierdzających należyte wykonanie prac, realizowanych w ramach zawartej
umowy o pracę, wystawionych przez podmiot, na rzecz którego prace były wykonane, o tak szczegółowej
treści, jest działaniem mocno utrudnionym.
Wobec powyższego zwracam się z prośbą o uwzględnienie wniosku, zwracając jednocześnie uwagę, że
ewentualna modyfikacja zapisów zaproszenia będzie pociągała za sobą również zmianę opisu do
Załącznika nr 2 "Wykaz zrealizowanych usług" (zawartego pod tabelą).
Kwestia ta była wyjaśniania w pierwszym zestawie odpowiedzi na pytania (JRP.POIIS.071.2.2.2018) z
dnia 16 stycznia 2018 roku i Zamawiający podtrzymuje konieczność przedstawienia dokumentu
potwierdzającego wykonanie zamówienia przez podmiot, dla którego zamówienie to było wykonane (w
każdym trybie: kontaktu, umowy o pracę, umowy cywilnoprawnej, świadczenia usługi, itp.). Dokument taki
zawierać powinien niezbędne informacje dotyczące przeprowadzonego postępowania (np. numer
ogłoszenia o zamówieniu lub numer ogłoszenia o udzieleniu zamówienia), tak, aby na jego podstawie
Zamawiający mógł ocenić, czy oferent spełnia warunek udziału w postępowaniu.
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