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Warszawa, dn. 06.07.2020 r.

BDG.WZP.261.13.2020/MK

dotyczy postępowania: 16/RAPORTY I OPRACOWANIA/PN/20

Zamawiający informuje, że w związku z prowadzonym postępowaniem o udzielenie zamówienia 
publicznego na opracowanie raportów oraz sporządzenie opracowań tematycznych na potrzeby 
Urzędu do Spraw Cudzoziemców, w dniu 6 lipca 2020 r. wpłynęły pytania do treści Specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. W związku z powyższym, na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 oraz z 2020 r. poz. 1086), 
Zamawiający udziela wyjaśnień.

Pytania:

W nawiązaniu do zapytania ofertowego znak sprawy: 16/RAPORTY I OPRACOWANIA/PN/20 proszę 
o informację, w którym miejscu w formularzu ofertowym należy wskazać doświadczenie (publikacje). Czy 
należy podać adres internetowy, pod którym są one dostępne?

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wyjaśnia, że w formularzu ofertowym Wykonawca nie wskazuje doświadczenia. 
Posiadane przez Wykonawców doświadczenie, kwalifikacje zawodowe i wykształcenie, zostaną 
zweryfikowane zgodnie z zapisami Rozdziału VII pkt 4 SIWZ tj. przed udzieleniem zamówienia, 
Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona (uzyska najwyższą liczbę 
punktów w kryteriach oceny ofert) w ramach danego zadania częściowego, do złożenia w 
wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych na dzień złożenia następujących oświadczeń 
lub dokumentów:

a) odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, 
jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku 
podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp;

b) wykazu usług wykonanych, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składnia ofert, 
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich 
wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane 
wraz z załączonymi dowodami określającymi czy te usługi zostały wykonane należycie.
Dowodami są: referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego 
usługi były wykonywane, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze 
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy.

c) wykazu osób, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w 
szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości, wraz z informacjami 
na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych 
do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności 
oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami.
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Wzory dokumentów, o których mowa powyżej - lit. b) i c) zostaną przekazane przez Zamawiającego 
Wykonawcy, którego oferta zostanie oceniana najwyżej w ramach danego zadania częściowego, wraz 
z wezwaniem, o którym powyżej.

Zamawiający informuje, że wyjaśniania SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział 
w przedmiotowym postępowania.

jeżeli w niniejszej korespondencji podała Pani/Pan swoje dane osobowe to szczegółowe informacje dotyczące ich 
przetwarzania dostępne są na stronie administratora danych: www.udsc.gov.pl/rodo

if you provided your personal data in this correspondence, detailed information on their processing is available on the found on 
the personal data administrator's website: www.udsc.gov.pl/rodo
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