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ZP/01/19. 

Warszawa, 20 marca 2019 roku 

 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

 

Uprzejmie informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia w postępowaniu przetargowym na wykonanie „Usługi Ośrodka Rehabilitacji Kompleksowej”. Przekazujemy 

Państwu wyjaśnienia na otrzymane zapytania: 

 

 

Pytanie 1: 

Mamy pytanie dotyczące zatrudnienia. Czy 1 i ta sama osoba może w projekcie pełnić różne funkcje?  Np. doradca 

zawodowy i pośrednik pracy, po 0,5 etatu, czy np. specjalista ds. zarządzania rehabilitacją (tu potrzebne są aż trzy osoby) 

oraz specjalisty ds. obsługi pilotażu i monitorowania postępów uczestnictwa?  

Odpowiedź:  

Osoby, które będą rozliczane na podstawie godzin wykonanych usług (np. doradcy zawodowi i pośrednicy pracy) mogą 

pełnić dwie funkcje (z zastrzeżeniem zakazów wynikających wprost z SIWZ), jeśli spełnią wymagania przedstawione w 

Tabeli nr 10 Minimalne warunki realizacji kompleksowej rehabilitacji w zakresie dotyczącym personelu, dla obu stanowisk 

oraz jeśli pełnienie obu funkcji jednocześnie nie ograniczy możliwości wykonywania przez taką osobę w pełnym wymiarze 

czasu i w pełnym zakresie swoich obowiązków wynikających z umowy. Jednocześnie Zamawiający pragnie podkreślić, że 

ww. tabela zawiera Minimalne warunki, a zapis w pkt 8. Podpkt. 2 (str. 64) mówi: Osoby wymienione w tabeli 10 

(z wyjątkiem lekarzy) mają być dostępne w wymiarze niezbędnym do płynnego świadczenia usług. Wykonawca 

powinien zapewnić taką liczba personelu, aby usługi uwzględnione w IPR mogły być realizowane dla wszystkich 

Uczestników, jeśli zaistnieje taka potrzeba należy zatrudnić dodatkowe osoby 

Osoby, które będą rozliczane w ramach pozycji 39 Zarządzanie usługą rehabilitacji kompleksowej Formularza cenowego 

(3 specjalistów ds. zarządzania rehabilitacją, 1 specjalista ds. obsługi pilotażu oraz monitorowania postępów 

uczestników/sprawozdawczości oraz 1 sekretarka medyczna) nie mogą łączyć funkcji, co wynika bezpośrednio z 

konieczności zapewnienia płynnego świadczenia usług, zgodnie z wyżej powołanym postanowieniem OPZ. 

 

Pytanie 2: 

Czy Podwykonawcy, którzy będą wymienieni  w Załączniku nr. 2 Formularz Ofertowy w PKT. 7 wypełniają Załącznik nr 

4 do SIWZ oraz  są wymieniani  o Oświadczeniu  Wykonawcy,  w pkt. 1 Załącznika nr. 3 do SIWZ?   

Odpowiedź:  

Pytanie nie dotyczy treści specyfikacji, a wykładni przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Niemniej jednak 

Zamawiający informuje, że Wykonawca składa załącznik nr 4 do SIWZ oraz wypełnia pkt 1 Załącznika nr 3 do SIWZ, 

jedynie w odniesieniu do innych podmiotów, na zasoby których powołuje się na zasadzie art. 22a ustawy Pzp w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu. 
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Pytanie 3: 

Czy w ramach dowodów potwierdzających należyte wykonanie usług (które należy załączyć do wykazu usług 

odpowiadających opisowi 6.2.2 siwz, zał. nr 5 do siwz) wystarczające będzie złożenie oświadczenia Wykonawcy o 

należytym wykonaniu usług? 

Odpowiedź: 

Zamawiający będzie postępował zgodnie z SIWZ, gdzie w pkt. 7.1.3. wskazano, że jeżeli z uzasadnionych przyczyn o 

obiektywnych charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać m.in. referencji, Zamawiający dopuści oświadczenie 

Wykonawcy.  

 

Pytanie 4: 

Zamawiający wymaga złożenia rachunku zysków i strat za ostatnie 2 lata obrotowe, a jeżeli okres prowadzenia działalności 

jest krótszy — za ten okres. 

Czy złożenie rachunku zysku i strat za lata 2016 i 2017 r. spełnia ten warunek, wobec nie zamknięcia przez Wykonawcę 

roku 2018? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość, jeśli zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zm.) nie wynika, że dany podmiot jest zobowiązany do posiadania 

sporządzonego i zatwierdzonego sprawozdania finansowego.  

Zamawiający w tym zakresie będzie postępował zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.  

 

Pytanie 5: 

Czy na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania spełnienia 

warunków w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z 

tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów wystarczającą podstawą do dysponowania — wymaganą 

w załączniku nr 7 do siwz będzie list intencyjny? 

Odpowiedź: 

Niezależnie od tego jak wykonawca nazwie oświadczenie podmiotu udostępniającego potencjał, zgodnie z pkt. 7.2.1. siwz: 

„Na potwierdzenie, że Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w celu wykazania 

spełnienia warunków w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy 

stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów 

Zamawiający wymaga złożenia dokumentów (np. zobowiązania) z których będzie wynikać: 

a) zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy wykonywaniu 

zamówienia publicznego; 

c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego; 

d) oraz czy inne podmioty, na zdolności, których Wykonawca powołuje się w odniesieniu do warunków 

udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, 

zrealizują usługi których wskazane zdolności dotyczą. 

Wzór zobowiązania stanowi Załącznik nr 4 do siwz.” 
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Pytanie 6: 

Czy w trakcie realizacji zamówienia Wykonawca będzie mógł dokonać zmiany podmiotu udostępniającego zasoby w celu 

wykazania spełnienia warunków w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, iż powyższą kwestię reguluje przepis art. 36b ust. 2 ustawy Pzp. W warunkach przewidzianych 

ww. przepisem Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę. Zamawiający wskazał powyższe także w §6 Wzoru umowy, a 

konkretnie w ust. 3.  
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