Warszawa, dnia 28 marca 2013 r.
Wyjaśnienie nr 1
Dot. procedury przetargowej nr 4/FPNP/11/2012
W dniu 21 marca 2013 r. Wykonawca zgłosił się do Zamawiającego z wnioskiem o
wyjaśnienie treści SIWZ na cykl szkoleń dla osób chcących nieść pomoc osobom starszym i
niepełnosprawnym, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki potrzeb ofiar represji
wojennych. Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.) Zamawiający udziela wyjaśnień Wykonawcy
przekazując jednocześnie treść zapytań, bez ujawniania źródła wszystkim Wykonawcom,
którym przekazano SIWZ oraz umieszcza na stronie internetowej, na której udostępniono
SIWZ.
Pytanie nr 1
Czy wydruk z internetowej CENTRALNEJ INFORMACJI KRAJOWEGO REJESTRU SADOWEGO
opatrzony elektronicznym identyfikatorem będzie traktowany jako oryginał?
Wyjaśnienie do pytania nr 1
Tak. Zamawiający zwraca jednak uwagę, iż wszystkie dokumenty i oświadczenia dołączone
do oferty powinny być podpisane przez Wykonawcę lub osobę uprawnioną (punkt X
podpunkt 3 SIWZ).
Pytanie nr 2
Czy umowa spółki może być poświadczona przez osobę uprawnioną, o której mowa w
punkcie VI podpunkt 1 litera a., czy musi być to odpis notarialny?
Wyjaśnienie do pytania nr 2
Z treści pytania Zamawiający wnioskuje, iż Wykonawca zamierza złożyć wraz z ofertą
poświadczoną kopię umowy spółki, czyli złożyć dokument w formie dopuszczonej w
Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz.231). Jeżeli przedstawiona powyżej
interpretacja Zamawiającego zgodna jest z intencją Wykonawcy zadającego pytanie, to
Zamawiający potwierdza, iż poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentu
składanego wraz z ofertą (tak jak w przypadku podpisania oferty oraz oryginalnych
oświadczeń i dokumentów) może dokonać Wykonawca lub osoba uprawniona, o której
mowa w punkcie VI w podpunkcie 1 litera a. SIWZ.
Pytanie nr 3
Czy umowa spółki może być ostatnia, po zmianach, tekst jednolity?
Wyjaśnienie do pytania nr 3
Z treści pytania Zamawiający wnioskuje, iż Wykonawca zamierza złożyć w raz z ofertą umowę
spółki, jako dokument potwierdzający prawo do reprezentacji podmiotu ubiegającego się o
udzielenie zamówienia. Jeżeli przedstawiona powyżej interpretacja Zamawiającego zgodna
jest z intencją Wykonawcy zadającego pytanie, to Zamawiający informuje, iż może zostać
złożona wraz z ofertą umowa spółki „ostatnia, po zmianach, tekst jednolity”, pod
warunkiem, że wynikać będzie z tego dokumentu prawo do reprezentacji dla osoby

podpisującej w imieniu tej spółki ofertę, dokumenty, oświadczenia lub pełnomocnictwo, o
którym mowa w punkcie VI podpunkt 1 litera a. SIWZ.
Pytanie 4
„VI. Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat - a jeśli okres prowadzenia działalności jest
krótszy, to w tym okresie - usług, zawierający co najmniej jedną usługę, o której mowa w
punkcie V litera c., zgodnie z załącznikiem nr 2 do SIWZ.”
Jaki charakter ma mieć dokument potwierdzający w/w usługi?
W nawiązaniu do tego punktu uprzejmie proszę o wystawienie odnośnego dokumentu, jak
rozumiem referencji (?) dla (…), który (…) przeprowadził dla zamawiającej Fundacji "PolskoNiemieckie Pojednanie" szkolenie (…) ubiegłego roku.
Wyjaśnienie do pytania nr 4
Zamawiający, w celu sprawdzenia czy usługi wskazane przez Wykonawcę w wykazie
stanowiącym załącznik do oferty zostały wykonane należycie, przyjmie każdy dowód zgodny
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. z 2013 r. poz.231).
Jednocześnie Zamawiający podkreśla, iż zgodnie z §1 ust. 3 ww. Rozporządzenia, w
przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane w wykazie
zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przekazywania dowodów, że
usługi zostały wykonane należycie.

