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oDPowIEDŹ NA PYTANIE wYKoNAwCY

Sprawa: Świadczenie usług medycznych z zaklesu medycyny pracy dla pracowników Urzę-
du Statystycznego w Warszawie w latach 2016 - 2019.

Zamawiający informuj e' że do zamawia)ąaęgo zostało wniesione następujące p}.tanie:

Pytalie'. ,,Zwracam się 2 pfośbą o wyjąśnienie zapisu Rozdz' IV pkt.l ppkt c: Zanawiajqcy
wymąga fóvnież, aby Wykonawca udostępnił do świadcze ią usługi minimum placówek me-

Ącznych (w tym również współplacujących) odpowiednio:
- np' dla części 2; 'lu Radomiu - 2'
Zamawiajqcy dokona oceny poprzez złożenie podpisu pod oświadczeniem w fołmularzu ofer-
ty.

Moje Wtąnie'' Jakie dokumenty ma wykazać oferent dotyczqce placówki współpłacujqcej.
Pldcóika hie jesl podwykonawcą lecz podmiotem powiqza yh kdpitąłowo ale może również
świadczyć usługi zwiqzane z medycynq pracy? "

odpowiedź: Jeśli druga placówka nie zdecyduje się być podwykonawcą, może wspólnie
z Państwa firmą ubiegać się o udzielnie zamówienia' w takim Fz}padku musicie Państwo
ustanowić pełnomocnika do leprezentowania was w postępowaniu oraz do zawarcia umowy
w splawie zamówienia publicznego w ich imieniu. (zgodnie z Rozdziałem IV Podrozdziałem
II p' 5 pp.l ogłoszenia)' W ofercie musicie Państwo wskazać, który wykonawca będzie lide-
lem waszego konsolcjum, tzn. będzie wystawiał wszystkie faktury za wykonane usługi.
W przypadku, gdy Wykonawcy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, kżdy z nich
powinien spełnić waruŃi formalne, którę dotyczą poszczególnych Wykonawców. Poświad-
cŻa to ustanowiony przęz podmioty pęłnomocnik. Dokumenty, które należy ptzedłożyć są
określone w Rozdziale V podrozdział II ogłoszenia. Zgodnie zjego postanowieniami wyko-
nawca (w tym pźypadku Wykonawcy działający przez pełnomocnika) zobowiązani są złozyć
wlaz z ofęrtą'.
1) oświadczenia lub dokumenty okeślone w Rozdziale Iv Podrozdziale II ogłoszenia:

',oświadczenia lub dokumenty potwierdzające spełnianie lvaruŃów udziału i wykazu-
jące brak podstaw do wykluczenia z postępowania",

2) irm€ wymaganę oświadczenia i dokumenty:
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a) w plzypadku, gdy Wykonawcę reprezentuje pełnomocnik - pełnomocnictwo okeśIa-
jącejego zakes podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy,. '.

Żgodnie z Rozdziałem V podrozdziałem lII p' 1 ogłoszenia pp.l) pełnomocnictwo, należy
załączyć do oferty w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie' oczywiście należy
Ież złożyć. formularz ofeńy, aktualny odpis z właściwego lejestlu lub centalnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy w}łnagają wpisu do lejestru
lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 p. 2
ustawy Pzp' wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem teminu składania ofert
lub inne wymienione w ogłoszeniu dokumenty,jeśli doĘczą one wymienionych przypadków,
np.: jeden z podmiotów jest wykonawcą zagranicznym lub gdy załączone do oferty oświad-
czenia lub dokumenty zostały sporządzonę wjęzyku obcym'

Wspólnie działający Wykonawcy mogą udostępnić swoje placówki medyczne w celu świad-
czenia usługi, co oświadcza pełnomocnik ustanowiony pŹez obu wykonawców w ofercie.
Jak rozumiemy w tym przypadku po jednej placówce pfzez każdęgo Wykonawcę, czyli
wspólnie spełniają warunek posiadania minimum dwóch placówek medycznych w Radomiu.


