Wyjaśnienia treści zapytania ofertowego:
Prace konserwatorskie dotyczące wnętrza i wyposażenia kościołów drewnianych
w Bagrowie, Mącznikach, Obornikach i Słopanowie
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Poznań, dn. 10 maja 2017r.
Wszyscy Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w postępowaniu
WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający przekazuje w załączeniu pytanie złożone przez Wykonawcę uczestniczącego w
postępowaniu wraz z udzieloną odpowiedzią.
Pytanie:
Moje pytanie dotyczy punktu VI zapytania ofertowego, podpunkt 6, który brzmi: " Wykaz
osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, obejmujący co najmniej
osoby spełniające wymagania określone w punktach V.3-6..." Ile osób ma na myśli
Zamawiający?
Odpowiedź:
Wymagania Zamawiającego dotyczące osób, które Wykonawca zamierza skierować do
realizacji zamówienia w poszczególnych częściach zamówienia, zostały określone w punkcie V.3-6
zapytania ofertowego. Zamawiający nie zastrzega, by zamówienie było wykonywane wyłącznie przez
osoby wymienione w punkcie V.3-6 zapytania ofertowego. Oznacza to, że Wykonawca może
skierować do wykonywania zamówienia w danej części zamówienia także inne osoby, jeżeli uzna to
za niezbędne, w szczególności przez wzgląd na sprawną i terminową realizację zamówienia. W takiej
sytuacji, jeżeli Wykonawcy na etapie przygotowywania oferty znane są już dane tych innych osób,
które zostaną skierowane do wykonywania zamówienia, Wykonawca może je uwzględnić w treści
wykazu załączonego do oferty. Jednakże zgodnie z treścią przywołanego w pytaniu zapisu zapytania
ofertowego, obligatoryjną treść wykazu stanowi wskazanie osób spełniających wymagania określone
w punkcie V.3-6 zapytania ofertowego, odpowiednio do części zamówienia, na którą/e składana jest
oferta.
Dodatkowo należy podkreślić, że zgodnie z zapisami punktu V zapytania ofertowego:
 Zamawiający dopuszcza wykazanie spełniania warunków określonych w punktach V.3-6
poprzez wskazanie osób spełniających jednocześnie dwa lub więcej tych warunków;
 w przypadku składania ofert na więcej niż jedną część zamówienia, Wykonawca (lub
Wykonawcy składający ofertę wspólnie) muszą wykazać spełnianie warunków
określonych w punktach V.3-6 odrębnie dla każdej części zamówienia, na którą składana
jest oferta Wykonawcy (Wykonawców składających ofertę wspólnie), tj. muszą
dysponować odrębnym zespołem osób przewidzianych do wykonania zamówienia dla
każdej części, na którą składana jest oferta.

/---/
Ks. Henryk Nowak
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