MINISTERSTWO ZDROWIA

Warszawa, 29-03-2013 r.

Biuro Dyrektora Generalnego
MZ-AGZ-270-9422-3/JP/13

WSZYSCY WYKONAWCY

Uprzejmie informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, którego
przedmiotem jest organizacja i obsługa konferencji - przetarg nieograniczony Nr MZ-AGZ270-9422/JP/13 wpłynęły zapytania.
Na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz.759, z późn. zm.), podaję treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:
CZĘŚĆI ZAMÓWIENIA
1. Jakie konkretnie dni między 10 a 21 czerwca mają Państwo na myśli? Dni robocze,
weekendy?
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający określił:
1.3.Termin realizacji zamówienia
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA
Dwa kolejne dni robocze pomiędzy 10.06.2013 r. - 21.06.2013 r.
2. Kiedy należy złożyć pisemne zobowiązanie podmiotów, których potencjałem będzie
dysponować Wykonawca?
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający określił:
3.3.Wykonawca

zobowiązany

jest załączyć do

oferty

następujące dokumenty

i oświadczenia
...
Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,
polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy,

zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów
w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek
łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda
dokumentów dotyczących w szczególności:
a) zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
b) sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu
zamówienia,
c) charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem,
d) zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
3. Proszę o wyjaśnienie, co oznacza stwierdzenie "dowody potwierdzające należyte
wykonanie usług". Czy chodzi o dokument potocznie zwany "referencje" z potwierdzeniem
wykonania usługi? Czy może referencje potwierdzające usługę z konkretnie wypisanymi jej
częściami składowymi jak: noclegi, catering, materiały informacyjne itd? Czy może wystarczy
podpisane oświadczenie przez Wykonawcy w jakichś określonych przypadkach? Jeśli tak,
to w jakich konkretnie?
W specyfikacji istotnych warunków zamówienia zamawiający określił:
3.3.Wykonawca

zobowiązany

jest załączyć do

oferty

następujące dokumenty

i oświadczenia
...
Dowodami, o których mowa są:
1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych usług okresowych lub
ciągłych poświadczenie powinno być wydane nie wcześniej niż na 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert;
2) oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze
wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa powyżej.
W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego usługi wskazane
w wykazie, wykonanych usług, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma obowiązku
przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2.
W niniejszym postępowaniu wykonawca, w miejsce poświadczeń, o których mowa powyżej,
może przedłożyć dokumenty potwierdzające należyte usług określone w § 1 ust. 1 pkt 3
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te
dokumenty mogą być składane (Dz. U. Nr 226, poz. 1817).

1.6. O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:
....2) posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający wymaga, aby wykonawca, składający
ofertę na:
CZĘŚĆ I ZAMÓWIENIA wykonał w ostatnich trzech latach, przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie lat, co
najmniej 2 usługi o wartości co najmniej 60.000,00 zł każda, polegające na przygotowaniu,
organizacji i obsłudze imprez takich jak: konferencje, seminaria, warsztaty spotkania;
CZEŚĆ II ZAMÓWIENIA

zorganizował w ostatnich trzech latach, przed

upływem

terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie
lat, co najmniej 5 konferencji o wartości co najmniej 30.000,00 zł każda
4. Czy uroczysta kolacja „zasiadana” ma być w formie serwowanej czy bufetowej?
Uroczysta kolacja „zasiadana” ma być w formie bufetowej, jednak zastawa, przystawki,
woda, soki i pieczywo muszą być ustawione na stołach.
CZĘŚĆII ZAMÓWIENIA
5. Czy wszystkie spotkania mają odbywać się w tym samym obiekcie?
Spotkania nie muszą odbywać się w tym samym obiekcie.
6. Czy są jakieś wymogi odnośnie kategoryzacji obiektu?
Zamawiający nie ma wymogów odnośnie kategoryzacji obiektu. Obiekt ma spełniać wymogi
określone przez zamawiającego.
Proszę o uwzględnieniu powyższego przy sporządzaniu ofert.

