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Pytania i odpowiedzi
„Udzielanie świadczeń zdrowotnych z zakresu medycyny pracy
oraz dodatkowych świadczeń zdrowotnych na rzecz pracowników
Teatru Wielkiego – Opery Narodowej”
Zamawiający, działając na podstawie postanowień części IX pkt 4 ppkt 1 i 2 Ogłoszenia
o zamówieniu na usługi społeczne (dalej Ogłoszenie), udziela poniżej informacji o pytaniach
Wykonawców odnoszących się do treści Ogłoszenia oraz odpowiedziach na nie.

Pytanie nr 1:
Zwracam się z pytaniem o możliwość akceptacji referencji potwierdzających doświadczenie
Oferenta, w których nie ma wyszczególnionych poszczególnych dodatkowych świadczeń
zdrowotnych, a wartość świadczonej usługi jest wielokrotnie wyższa niż minimalna wskazana
przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Wykonawca potwierdza spełnienie warunku udziału w postępowaniu wskazanego w części II
pkt 1 ppkt 3) lit. b) Ogłoszenia składając wraz z ofertą:
−

„Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i spełnieniu warunków udziału
w postępowaniu” według wzoru przedstawionego w załączniku nr 2a do Ogłoszenia,
należy uzupełnić wszystkie wymagane dane (odpowiednio liczbę lat doświadczenia,
liczbę wykonanych lub wykonywanych usług, liczbę obiektów własnych),

−

Wykaz usług wg wzoru określonego w załączniku – Formularz A do Ogłoszenia,

−

Referencje potwierdzające, że przedstawione w Wykazie usług zamówienia były
wykonywane lub są wykonywane należycie.

W Wykazie usług, w kolumnie 2 tabeli zawartej w formularzu A Wykonawca powinien
przedstawić i opisać tylko takie usługi, które spełniają wszystkie elementy warunku
określonego w części II pkt 1 ppkt 3) lit. b) Ogłoszenia, natomiast referencje dołączone do
wykazu powinny potwierdzać odpowiednio, że wskazane w wykazie usługi były lub są
wykonywane należycie.
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Wystarczające będzie zatem przedstawienie przez Wykonawcę tych informacji w sposób,
w którym mogą się wzajemnie uzupełnić: referencje dotyczące danej pozycji nie muszą już
zawierać pełnego opisu, wystarczy, że będzie w nich stwierdzenie, że usługa której dotyczą
była wykonana należycie.
Powyższe pismo stanowi integralną część Ogłoszenia i jest wiążące dla wszystkich
Wykonawców ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.
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