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DE-WZP.262.23.2017.PG      Warszawa, 16 maja 2017r. 
 
 

 

Wszyscy Wykonawcy 

 

W związku z pytaniami, które wpłynęły w zapytaniu ofertowym dotyczącym  

przeprowadzenie kontroli zgodności z prawem postępowań prowadzonych przez 

beneficjentów realizujących projekty w ramach Programu Operacyjnego Wiedza 

Edukacja Rozwój 2014-2020, postępowanie nr DE-WZP.262.23.2017.PG, zamawiający 

udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie 1:  

W zakresie wykształcenie Zamawiający żąda, aby każda z osób wskazanych do realizacji 

zamówienia, m.in miała: 

6.2 ukończone studia podyplomowe na kierunku związanym z ustawą Prawo zamówień 

publicznych lub tytuł radcy prawnego, adwokata lub wpis na listę prawników 

zagranicznych prowadzoną przez organy samorządu radców prawnych lub adwokatów;  

Proszę o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy Zamawiający uzna warunek za spełniony, 

jeśli wskazana osoba do realizacji zamówienia była arbitrem przy Prezesie UZP. 

 

Odpowiedź: 

Nie, Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe wymagania. 

 

Pytanie 2:  

W jaki sposób należy wykazać doświadczenie w postaci 30 kontroli/audytów postępowań 

o udzielenie zamówienia przeprowadzonych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem 

terminu składania ofert, w sytuacji, gdy osoba wskazana do realizacji zamówienia 

przeprowadzała kontrole procedur zawierania umów w ramach umowy o pracę? Jakie 

dokumenty w takiej sytuacji należy przedłożyć? 

 

Odpowiedź: 

Należy wypełnić załącznik nr 3 do zapytania ofertowego – formularz wykaz osób. 

W przypadku wykonawcy, którego oferta została oceniona najwyżej, na wezwanie 

Zamawiającego należy przedstawić dokumenty, o których mowa w ust. III pkt 5 zapytania 

ofertowego. 

 

Pytanie 3:  

Wnoszę o zmianę warunku udziału w postępowaniu poprzez rezygnację z wymogu 
posiadania przez osobę wskazaną do realizacji zamówienia  "ukończonych studiów 
podyplomowych na kierunku związanym z ustawą Prawo zamówień publicznych lub tytuł 
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radcy prawnego, adwokata lub wpis na listę prawników zagranicznych prowadzoną przez 
organy samorządu radców prawnych lub adwokatów" . 

W ocenie Wykonawcy ww. warunek jest dyskryminujący oraz utrudnia i zawęża w sposób 
nieuzasadniony uczciwą konkurencję między Wykonawcami zainteresowanymi udziałem 
w postępowaniu. 

Niniejszy wymóg nie przełoży się w najmniejszym stopniu na należyte wykonanie przedmiotu 

umowy. Najistotniejsze wino być doświadczenie, a nie "ukończone studia podyplomowe na 

kierunku związanym z ustawą Prawo zamówień publicznych lub tytuł radcy prawnego, 

adwokata (...)". 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie zgadza się na zmianę i podtrzymuje dotychczasowe wymagania. 

 

Pytanie 4:  

Proszę o wyjaśnienie zapisów dot. terminów sporządzenia raportu z weryfikacji 
prawidłowości stosowania ustawy Pzp. 

Zgodnie z zapisami pkt 5 załącznika na nr 1 (opis przedmiotu zamówienia) - "Realizacja 
umowy zawartej przez Strony będzie trwała nie dłużej do 31 marca 2018 r. albo do 
wyczerpania zaangażowanych środków na realizację umowy (równych cenie całkowitej 
oferty). Zamawiający będzie rozliczał prace Wykonawcy na podstawie cen jednostkowych 
raportów zaoferowanych w ramach złożonej oferty". 

Ponadto zgodnie z pkt 10. "Wykonawca przekaże w formie elektronicznej Zamawiającemu 
ostateczny projekt Raportu, o którym mowa w cz. II w terminie 5 dni roboczych od dnia 
otrzymania Zlecenia, o którym mowa w ust. 2". 

Pkt 8 "Jeżeli Wykonawca w trakcie wykonywania Usługi stwierdzi, że dokumenty, które 
otrzymał, powinny zostać uzupełnione, zwróci się do Zamawiającego o ich uzupełnienie, 
wskazując, które dokumenty powinny zostać uzupełnione. Do czasu uzupełnienia przez 
Zamawiającego dokumentów termin, o którym mowa w ust. 5, ulega zawieszeniu".  

W przypadku uzupełnienia przez Zamawiającego dokumentów, którym termin ulega 
zawieszeniu? Logicznym jest, że termin "5 dni roboczych od dnia otrzymania Zlecenia", 
ale piszą Państwo o zawieszeniu terminu, o którym mowa w ust. 5. 

W pkt 5 OPZ wskazano termin: 31 marca 2018r. Proszę o wyjaśnienie powyższych 

rozbieżności. 

 

Odpowiedź: 

Zaszła omyłka pisarska, Zamawiający w cz. I Szczegółowy sposób realizacji zamówienia 

ust. 8 (nie pkt) miał na myśli termin, o którym mowa w ust. 10, a nie ust. 5 

 

Pytanie 5:  

Proszę o wskazanie, które dokumenty Wykonawca ma obowiązek przekazać w formie 

pisemnej, a które w formie elektronicznej? 
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Odpowiedź: 

W formie elektronicznej: projekt Raportu,  poprawiony projekt Raportu, jeśli Zamawiający 

zgłosi uwagi do projektu Raportu, ostateczną wersję Raportu. 

W formie pisemnej: ostateczny Raport (projekt raportu zaakceptowany przez Zamawiającego 

albo poprawiony projekt Raportu zaakceptowany przez Zamawiającego). 

 

 

Jednocześnie zamawiający informuje, że nie zmienia terminu składania ofert, 

tj. wymagane jest złożenie oferty nie później niż w dniu 19 maja 2017 r. do godz. 12:00. 

 
 
 


