Warszawa, dnia 20 kwietnia 2018 r.
Pełnomocnik Zamawiającego –
Poczty Polskiej S.A.:
Grupa Doradcza Sienna Sp. z o.o.
Ul. Bagatela 10 lok. 5
00 – 585 Warszawa
Wszyscy wykonawcy
dotyczy: postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Świadczenie usług
mediowych znak: PI.PZ.2600.108.2017

Zamawiający informuje, iż w toku postępowania wpłynęły wnioski o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp. udziela następujących odpowiedzi
(numeracja pytań stanowi kontynuację numeracji wcześniejszych odpowiedzi z dnia 16
kwietnia 2018 r.):
Pytanie nr 4:
W związku z wymogiem wypełnienia formularza JEDZ, nadal mamy wątpliwości, co do
konieczności wypełniania wszystkich punktów sekcji IV JEDZ, w której deklarujemy (w
części oznaczonej greckim symbolem „alfa”), że spełniamy wszystkie wymagane w SIWZ
kryteria kwalifikacji. Zgodnie z zapisem w tej części (alfa): „W odniesieniu do kryteriów
kwalifikacji (sekcja alfa lub sekcje od A do D w niniejszej części) Wykonawca oświadcza,
że: „spełnia wymagane kryteria kwalifikacji”. Takie oświadczenie wydaje się nam być
tożsame z zapisem SIWZ pkt. VI SIWZ pkt 4 stwierdzającym, że: „Zamawiający w toku
postępowania, zastosuje procedurę zgodną z Art. 24aa Pzp., która zezwala
Zamawiającemu w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego,
najpierw dokonać oceny ofert, a następnie zbadać, czy wykonawca, którego oferta została
oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w
postępowaniu, o ile taka możliwość została przewidziana w specyfikacji istotnych
warunków zamówienia”. Taka możliwość została przewidziana w SIWZ VI pkt.4. Ponadto
potwierdzeniem tego podejścia są zapisy w pkt VIII SIWZ, w którym Zamawiający opisuje
dokumenty „jakie zobowiązany będzie złożyć Wykonawca, którego oferta zostanie najwyżej
oceniona, lub Wykonawcy, których Zamawiający wezwie do złożenia wszystkich lub
niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że spełniają warunki udziału w
postępowaniu oraz nie zachodzą wobec nich podstawy wykluczenia, w przypadkach, o
których mowa w art. 26 ust. 2f Pzp:” tj.: wykaz usług, wykaz osób, rachunek zysków i
strat, informacje banku, zaświadczenie z Urzędu Skarbowego i ZUS oraz oświadczenia z
KRK, odpis z KRS i oświadczenie o nie zaleganiu w opłacaniu podarków lokalnych.
PYTANIE 1.
czy w związku z powyższymi zapisami, oferta z wypełnionym załącznikiem JEDZ w zakresie
części IV jedynie w sekcji „alfa”, będzie podlegała ocenie i czy będzie spełniała wszystkie
kryteria formalne dopuszczające ofertę do oceny, przy założeniu, że pozostałe części

JEDZ: I, II, III, V, VI zostaną wypełnione we wszystkich punktach dotyczących
Wykonawcy?
PYTANIE 2.
czy pozytywna odpowiedź na Pytanie 1, będzie potwierdzeniem, że dokumenty wymienione
w SIWZ pkt VIII ppkt-y 1 do 12, Wykonawca będzie zobowiązany złożyć po dokonaniu
przez Zamawiającego wyboru najkorzystniejszej oferty?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż nie wskazywał w dokumentacji postępowania, że dla
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu wystarczy złożyć w części IV
JEDZ oświadczenie w sekcji ά. Dlatego zgodnie z wymaganiami pkt VII ppkt 1 SIWZ należy
wypełnić JEDZ w części II, III w zakresie odpowiednim do przesłanek określonych w art.
24 ust. 1 (z wyłączeniem art. 24 ust. 1 pkt 13 lit. d) oraz ust. 5 pkt 1 oraz 8 Pzp, część IV
w zakresie odpowiednim do warunków określonych w pkt VI SIWZ. Oznacza to, że
obowiązkiem Wykonawcy jest wypełnienie JEDZ w części IV w sposób, który potwierdzi
spełnianie określonych w SIWZ warunków udziału w postępowaniu. Złożenie oświadczenia
w sekcji ά będzie uznane za niewystarczające.
Odnośnie pytania nr 2, dokumenty z pkt VIII ppkt 1 – 12 nie są wymagane na etapie
składania oferty, a moment, w którym Zamawiający wezwie do ich złożenia określa treść
SIWZ oraz ustawy Pzp.

