Warszawa, dnia 09.XI 2015 r.

Dotyczy zamówienia nr 1/ZP/2015

Odpowiedzi na pytania do SIWZ z dnia 6 listopada 2015. [otrzymane w dniu 09 listopada 2015.]

Zamawiający uprzejmie informuje, że udziela wyjaśnień w trybie art.38 pkt.1a Ustawy – Prawo
zamówień publicznych

Treść wystąpienia [1]:
Zamawiający w rozdziale II w pkt. 4 SIWZ zawarł następujące postanowienie:
,,Do zadań Wykonawcy należeć będzie w szczególności:
1) realizacja postpowań o udzielenie zamówień publicznych prowadzonych w
Zamawiającego w związku z realizacją projektu (...)."

imieniu

Uprzejmie proszę o informację, czy prowadzenie postpowań o udzielenie zamówień
publicznych Zamawiający rozumie czynności wykonywane w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy Prawo
zamówień publicznych?
Odpowiedź zamawiającego:
Poprzez prowadzenie postpowań o udzielenie zamówień publicznych Zamawiający rozumie
przede wszystkim czynności wykonywane w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień
publicznych.

Treść wystąpienia [2]:
Zamawiający w rozdziale XI w pkt. 2 SIWZ zawarł następujące postanowienie:
,, Wykonawca otrzyma 10 pkt za każdą zrealizowaną/realizowaną w ciągu 3 lat od terminu
składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) usług (1 umowa
= 1 usługa) prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w przedmiocie robot budowlanych na
rzecz inwestora, o wartości każdej takiej inwestycji powyżej 5 000 000 zł brutto - max 40 pkt"

Zgadzam się wraz z Wykonawcą, który zadał już to pytanie, iż są przypadki, w których na
podstawie 1 umowy Wykonawca może realizować kilka bądź kilkanaście usług polegających na
prowadzeniu postepowań o zamówienie publiczne w przedmiocie robót budowlanych. Jednak
Państwa odpowiedz jest dla Wykonawcy niezrozumiała.

Dlatego tez, uprzejmie proszę o informację czy Zamawiający uzna spełnienie tego
kryterium, jeżeli Wykonawca wskaże kilka usług w ramach jednej umowy?

Odpowiedź zamawiającego:

Zamawiający ponownie wyjaśnia, że w kryteriach oceny jednoznacznie wskazano „1 umowa =
1 usługa” co jest czytelnym wskazaniem dla Wykonawcy. Wskazana przez Zamawiającego wartość
świadczonej usługi prowadzenia postępowań o zamówienie publiczne w przedmiocie robót
budowlanych na rzecz inwestora o wartości każdej takiej inwestycji powyżej 5 000 000 zł brutto ma
doprowadzić do wyłonienia wykonawcy, który jest podmiotem doświadczonym w realizowaniu usług
o analogicznym charakterze. Zamierzeniem Zamawiającego jest skuteczna realizacja procesu
inwestycyjnego.

Treść wystąpienia [3]:
Zamawiający
postanowienie:

w rozdziale

III

w

pkt.

1

OGLOSZENIA

zawarł

następujące

,,co najmniej 2 usługi pomocy prawnej polegające na prowadzeniu postępowań o zamówienie
publiczne w imieniu Zamawiającego o wartości co najmniej 150 tys pln każda usługa"

Uprzejmie proszę o informację czy prowadzenie postępowań o zamówienie publiczne
Zamawiający rozumie czynności wykonane w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówien
publicznych?

Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający domyśla się, że Wykonawcy idzie o zapis pozycji III.3.2) ogłoszenia który w
pkt.1) brzmi: Wykonawca wykaże, że należycie zrealizował/realizuje w ciągu trzech ostatnich lat
przed terminem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie)
co najmniej dwie usługi pomocy prawnej łącznie z doradztwem w zakresie zamówień publicznych dla
zrealizowanych/realizowanych inwestycji budowlanych (na rzecz inwestora), o wartości każdej takiej
inwestycji minimum 20 000 000 zł brutto. Wartość co najmniej 1 usługi 150 tys. pln. Ocena spełniania

tego warunku dokonana będzie metodą spełnia/nie spełnia, w oparciu o przedstawione przez
Wykonawcę dokumenty i oświadczenia;

Odpowiedź Zamawiającego jak w odpowiedzi do wystąpienia [1]

