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Pytania i odpowiedzi zgłoszone W toku zapytania ofertowego na:
pomocy doradczej przy przeprowadzanych zamówieniach publicznych
w ramach projektu "Poprawa jakości powietrza w Subregionie Kedzierzyńsko-Strzeleckim-etap II"
"Usługe świadczenia

PYTANIE : W 4:1. zapytania Zamawiający wskazał, iż "o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się podmioty,
które

posiadają doświadczenie

w przygotowaniu i prowadzeniu lub sprawdzaniu dokumentacji przetargowej na

rzecz jednostek sektora finansów publicznych i innych (wymienionych wart. 3 ust 1. Ustawy

z dnia 29 stycznia

2oo14r. Prawo zamówień Publicznych), w zakresie:

a) co najmniej dwóch postępowań przetargowych z zakresu dostaw, o
zł (każde z zamówień), oraz

wartości usług

niż

nie mniejszych

1 milion

b) co najmniej jednego postępowania przetargowego (zapytań ofertowych) z zakresu usług, o wartości usługi
powyżej 50.000 zł

Czy

mając

w okresie ostatnich 3 lat przed terminem złożenif! oferty".

na uwadze

powyższe

zapisy Wykonawca winien

wykazać się

realizacją

usług?

dostaw czy

Postanowienia pkt 4.1a) zapytania nie są jednoznaczne. Jednocześnie zwracamy się z prośbą o dopuszczenie
możliwości

wykazania się doświadczeniem w zakresie realizacji zarówno dostaw, jak i /Iub usług. Dodatkowo

prosimy o wskazanie, iż chodzi o postępowania powyżej progów unijnych, a tym samym wykreślenie wartości
dosta ..... czy

usług. Należy

bowiem

wskazać, iż

z punktu widzenia realizacji

usług

doradczych wartość zamówienia

( tu nie mniejszych niż 1 milion zł) nie ma najmniejszego znaczenia dla ich należytego wykonania, a może
wskazywać

na nieuprawnione zawężenie konkurencji. Podobnie prosimy o wykreślenie wartości w zakresie pkt

4.1 b) zapytania, bowiem pomoc prawna przy zapytaniach ofertowych w granicach go 30 tyś . euro świadczona
jest w taki sam sposób, nienależnie czy zapytaniem objęte jest zamówienia o wartości do, czy powyżej 50 tyś .
złotych .
się

Ponadto w miejsce wymagania jak w pkt 4.1b) zapytania prosimy o wskazanie

- generalnie --doradztwem w zakresie

usług

bez

względu

czy

było

możliwości

wykazanie

ono prowadzone w trybie zapytania

ofertowego czy w trybie przetargu nieograniczonego.
ODP. Ad warunku postawionego w pkt 4.1 a) Wykonawca winien

wykazać się realizacją

minimum dwóch

usług

doradztwa w zakresie dostaw towarów. Każde z prowadzonych (sprawdzanych) przez Wykonawcę postępowań
dotyczących

głównej

dostaw, powinno

być

o

wartości

minimum 1 mln

zł.

Z uwagi na

specyfikę

projektu, która w

mierze odnosi się do właśnie tego rodzaju zamówienia ustalono warunek dopuszczający dla

Wykonawców jako: wykazanie się doświadczeniem w prowadzeniu (przygotowaniu/sprawdzaniu) postępowań
na dostawy.

Zamawiający określając wartość

ułamkową część wartości

dostawy na poziomie 1 mln

zł, przyjął niniejszą wartość

jako

realizowanego projektu.

Ad warunku postawionego w pkt 4.1 b) w zamyśle Zamawiającego było dopuszczenie do udziału
w

postępowaniu

Wykonawcy,

który

uczestniczył

w

przygotowaniu

(prowadzeniu

lub sprawdzaniu)

postępowania

na usługę o wartości powyżej 50 tys. zł. Powyższe jest zbieżne z przewidywanymi w ramach
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