
 
 

 

 

 

Do wykonawcy, który zwrócił się  

o wyjaśnienie treści SOPZ 

 

 

 

WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DOTYCZĄCE TREŚCI SZCZEGÓŁOWEGO OPISU 

PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (SOPZ) 

 

 

dotyczy: zamówienia na przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Handel 

zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim 

w latach 2013-2019”. 

 

 

TREŚĆ ZAPYTAŃ WRAZ ODPOWIEDZIAMI / WYJAŚNIENIAMI 

 

 

Pytanie: 

 
W warunkach udziału w postępowaniu oraz w opisie sposobu dokonywania oceny spełniania 

warunków w postępowaniu pt. Przeprowadzenie badania i opracowanie raportu „Handel 

zagraniczny oraz bezpośrednie inwestycje zagraniczne w województwie podkarpackim  

w latach 2013-2019”, Zamawiający wymaga „wiedzy i doświadczenia” oraz „osób zdolnych do 

wykonania zamówienia”.  

W obu przypadkach opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku oceni na 

podstawie oświadczeń, jak napisano:  

„Zamawiający dokona oceny spełniania przez Wykonawcę wyżej wskazanego warunku 

udziału w postępowaniu według formuły spełnia/nie spełnia – na podstawie analizy złożonych 

przez wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Z treści załączonych do oferty Wykonawcy 

oświadczeń i dokumentów mających na celu potwierdzenie spełniania przez niego warunku 

jak wyżej, wynikać ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.”  

W związku z powyższym, prosimy o informację czy Zamawiający nie wymaga wykazu 

doświadczenia, ani wykazu zespołu osób do badania, a jedynie oświadczenia Wykonawcy, że 

posiada zarówno wymagane doświadczenie oraz zespół osób z wymaganym 

doświadczeniem? 

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający wskazał w załączniku Nr 3 do SOPZ warunki jakie powinien spełniać 

Wykonawca: 



 
 

• Warunek nr 1. Wiedza i doświadczenie: 

Zgodnie z „Opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku” wymagane jest 

złożenie przez Wykonawcę oświadczeń i dokumentów. Dokumenty potwierdzające fakt 

zrealizowania 2 usług (rodzaj usług: przeprowadzenie badań dotyczących analizy społeczno-

gospodarczej o zasięgu regionalnym, ponadregionalnym i/lub krajowym, których wartość 

brutto wynosiła nie mniej niż 30 000,00 zł brutto każda),  stanowić będą potwierdzenie 

złożonych przez Wykonawcę oświadczeń. Na podstawie oświadczeń wraz  

z dokumentami przedstawionymi przez Wykonawcę, Zamawiający dokona oceny spełnienia 

Warunku nr 1. 

 

• Warunek nr 2. Osoby zdolne do wykonania zamówienia: 

Zgodnie z „Opisem sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku” wymagane jest 

złożenie przez Wykonawcę oświadczeń. Z treści załączonych do ofert Wykonawcy 

oświadczeń mających na celu potwierdzenie spełnienia przez niego Warunku nr 2, wynikać 

ma jednoznacznie, iż Wykonawca ten warunek spełnia.   

 

 


