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WYJASNIENIA NR 1 DO SIWZ
Państwowy Instytut Weterynaryjny- Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach
informuje, iż wpłynęły zapytania ze strony wykonawców w postępowaniu na świadczenie usług
pośrednictwa w sukcesywnej rezerwacji i sprzedaży miejsc noclegowych w hotelach krajowych i
zagranicznych jak również miejsc noclegowych w innych niż hotele, obiektach świadczących usługi
noclegowe na potrzeby Państwowego Instytutu Weterynaryjnego- Państwowego Instytutu Badawczego

Poniżej podajemy treść zapytań oraz udzielonych odpowiedzi:
Pytanie nr 1
W załączniku nr 2 do Ogłoszenia o zamówieniu widnieje zapis:
1.
WYKAZANIE, ŻE PODJĘTE PRZEZ WYKONAWCĘ ŚRODKI SĄ
WYSTARCZAJĄCE DO WYKAZANIA JEGO RZETELNOŚCI W SYTUACJI, GDY
WYKONAWCA PODLEGA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE UST. 1 PKT 13 I 14
ORAZ 16-20 PZP.

Oświadczam, że wykonawca podlega wykluczeniu na podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20
Pzp.
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Jednocześnie oświadczam, że w związku z tym, iż wykonawca podlega wykluczeniu na
podstawie ust. 1 pkt 13 i 14 oraz 16-20 Pzp, wykonawca przedstawia następujące dowody na
to, że podjęte przez niego środki są wystarczające do wykazania jego rzetelności:
1)
………………………………………………………………………………………………..…...
..
2)
………………………………………………………………………………………..…………...
..
3)
………………………………………………………………………………………..…………...
..
4)
………………………………………………………………………………………..…………...
..
5)
………………………………………………………………………………………..…………...
..
O jaki artykuł tutaj chodzi w Pzp? Odpowiedź: chodzi o art. 24 ustawy PZP.
Pytanie nr 2
W pkt. 7.1 widnieje zapis jakie dokumenty należy bezwzględnie złożyć wraz z ofertą tj.
Formularz oferty - wg załącznika nr 1 do SIWZ (?)oraz oświadczenie - wg załącznika nr 2 do
(SIWZ).
Prosimy o wyjaśnienie: Kiedy należy złożyć dokumenty potwierdzające spełnianie warunków
udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia - wymienione w pkt.6 Ogłoszenia o
zamówieniu? Odpowiedź: Dokumenty można złożyć wraz z ofertą albo uzupełnić na
wezwanie zamawiającego po złożeniu ofert.
Pytanie nr 3
Jak Zamawiający zamierza oceniać Doświadczenie - jako jedno z kryteriów oceny ofert?
W naszej ocenie w Formularzu oferty nie występuje miejsce gdzie należy to podać (wskazać /
wpisać) - ile doświadczenia posiada potencjalny wykonawca tj. ile wykonał takich usług
określonych w pkt. 5.3 ppkt. 3)a) Ogłoszenia o zamówieniu, a dokument wykaz usług - nie
został wskazany aby miał być złożony wraz z ofertą? Odpowiedź: Załącznik nr 3- wykaz
usług.
Pytanie nr 4
Kiedy należy złożyć załącznik nr 8 do SIWZ (?) tj. OŚWIADCZENIE O CZYNNOŚCIACH
W ZAKRESIE REALIZACJI ZAMÓWIENIA WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE
UMOWY O PRACĘ?. Czy dokument ma być złożony wraz z ofertą? Odpowiedź:
Wykonawca niezwłocznie po podpisaniu umowy w sprawie zamówienia publicznego, lecz nie
później niż w terminie 6 dni licząc od daty podpisania umowy przedstawi Zamawiającemu
oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę
osób, które będą wykonywały te czynności.
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Pytanie nr 5
Kiedy należy złożyć załącznik nr 9 do SIWZ (?) tj. Oświadczenie o powstaniu obowiązku lub
nie "obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług". Czy
dokument ma być złożony wraz z ofertą? Odpowiedź: dokument ten należy złożyć wraz z
ofertą.
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