Warszawa, 10 października 2019 r.
DAG-SZP.262.48.2019
Wszyscy zainteresowani

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 39/19/PN) na badanie pn. „Ewaluacja
interwencji wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr
uczelni”, realizowanych w ramach Działań 3.3 (Umiędzynarodowienie polskiego szkolnictwa wyższego)
oraz 3.4 (Zarządzanie w instytucjach szkolnictwa wyższego) III osi priorytetowej PO WER Szkolnictwo
wyższe dla gospodarki i rozwoju.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych,
zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

Pytanie:
W związku z planowanym uczestnictwem w postępowanie numer 39/19/PN - Ewaluacja interwencji
wspierających umiędzynarodowienie, zmiany organizacyjne i rozwój kompetencji kadr uczelni
zwracam się z pytaniem, czy Zamawiający udostępni wzór oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1.1
SIWZ: „aktualne na dzień składania ofert oświadczenie w zakresie wskazanym odpowiednio w
Załączniku nr 3 do SIWZ. Informacje zawarte w oświadczeniu będą stanowić wstępne potwierdzenie,
że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu.”?
Znajdujący się w dokumentacji przetargowej załącznik nr 3 do SIWZ to oświadczenie, o którym mowa
w pkt. 7.2.2 SIWZ: „oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami
lub grzywnami lub zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie
należy sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ”.
Wobec tego brak jest w dokumentacji wzoru oświadczenia, o którym mowa w pkt. 7.1.1 SIWZ,
dotyczącego spełniania warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia z
postępowania.
Odpowiedź:
w związku z powyższym zmianie ulega punkt 7.2. SIWZ:
Jest:
7.2.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie:

7.2.1. aktualnego1 na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
7.2.2. oświadczenia Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu
lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub
składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne albo – w przypadku wydania
takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie płatności tych
należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wiążącego
porozumienia w sprawie spłat tych należności. Oświadczenie należy sporządzić zgodnie
z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;
7.2.3. oświadczenia Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne. Oświadczenie należy
sporządzić zgodnie z Załącznikiem nr 3 do SIWZ;
7.2.4. Wykazu usług z podaniem przedmiotu usługi, wartości, dat wykonania, nazwy
podmiotu na rzecz, którego była świadczona dostawa oraz załączenie dowodów
w rozumieniu Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego
wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 5 do SIWZ.
7.2.5. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
tymi osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu
służy Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Winno być:
7.2.
Zamawiający przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawcę, którego oferta została
najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie:
7.2.1. aktualnego1 na dzień złożenia odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do
rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia na
podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP.
7.2.2. Wykazu usług z podaniem przedmiotu usługi, wartości, dat wykonania, nazwy
podmiotu na rzecz, którego była świadczona dostawa oraz załączenie dowodów
w rozumieniu Rozporządzenia, że zostały wykonane należycie. Do ewentualnego
wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu służy Załącznik nr 5 do SIWZ.
7.2.3. Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności
odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, doświadczenia niezbędnego do wykonania zamówienia, a także zakresu
wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania
Za aktualny uważa się dokument, w którym, w zakresie objętych nim faktów, utrzymują się okoliczności nim potwierdzone, ważny na dzień
wyznaczony jako termin składania ofert.

1

tymi osobami. Do ewentualnego wykorzystania przy sporządzaniu tego dokumentu
służy Załącznik Nr 6 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany w treści załącznika nr 3 do SIWZ oraz zamieszcza na
stronie internetowej NCBR dokumenty aktualne na dzień 10 października 2019 r.
Zamawiający informuje, że terminy składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
Agnieszka Tokaj - Krzewska
Zastępca Dyrektora Działu Strategii

