
 

 

Znak sprawy: 15/TP/2022               Warszawa, dnia 29.03.2022 r. 

 

 

Wykonawcy uczestniczący w 

postępowaniu nr 15/TP/2022 

 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(wariant 2), pn.: Zaplanowanie i realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej „Dzielnica Wisła”. 
 

 

KOMUNIKAT NR 1 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 

niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 

W rozdziale VII w punkcie 1.4. SIWZ zawarta jest informacja, że Wykonawca powinien 

wykazać się potencjałem osobowym dysponując osobami posiadającymi kwalifikacje 

zawodowe lub doświadczenie do wykonywania następujących funkcji: Ekspertów ds.: Urzecza; 

Natury 2000; Nadwiślańskiej kultury i sportu. W rozdziale XVII w punkcie 2.2. w tabeli jest 

natomiast zapis wskazania w ofercie propozycji 3 ekspertów. 

Czy mają być to te same osoby, które będą spełniały kryteria zdolności technicznej i 

zawodowej pkt 1.4. 

Czy też Wykonawca ma jedynie przedstawić w ofercie propozycję 3 ekspertów, a dopiero w 

przypadku wygrania oferty wykazać się ich dysponowaniem. 

Odpowiedź: 

W rozdziale VII w punkcie 1.4 oraz w rozdziale XVII w punkcie 2.2. mowa jest o tych 

samych osobach – ekspertach. Oferent musi przedstawić w ofercie i wykazać, że 

dysponuje osobami posiadającymi kwalifikacje zawodowe lub doświadczenie do 

wykonywania funkcji Ekspertów (ds.: Urzecza; Natury 2000; Nadwiślańskiej kultury i 

sportu). 

Pytanie 2 

W rozdziale XVII w punkcie 2.2. w tabeli jako jedno z kryteriów do oceny oferty wymienione są 

zadania dodatkowe. W dokumencie OPZ w pkt VI wskazane są elementy, które musi zawierać 

oferta i które będą przedmiotem oceny. Brakuje tu natomiast punktu dotyczącego działań 

dodatkowych. 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca powinien opisać w ofercie działania dodatkowe, i że 

będą one podlegały ocenie. 

 

Odpowiedź: 

Oferta nie musi zawierać działań dodatkowych. W punkcie VI OPZ wskazano elementy 

konieczne. Jeśli jednak oferta zawierać będzie działania dodatkowe, otrzyma dodatkowe 

punkty zgodnie z kryteriami oceny. 
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