Warszawa, dnia 25 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 20
kwietnia 2018 r.):
Pytanie nr 5:
Pkt. VIII ppkt. 3: rachunek zysków i strat wraz z opinią biegłego rewidenta za okres
ostatnich 3 lat – Spółka nasza jest w trakcie badania sprawozdania finansowego za 2017
rok, co oznacza, że nie została jeszcze wydana opinia oraz, że sprawozdanie nie zostało
jeszcze zatwierdzone. Czy w tej sytuacji Spółka nasza powinna złożyć Sprawozdanie wraz
z opinią za lata: 2016, 2015 i 2014?
Odpowiedź:
Pytanie dotyczy dokumentu, który będzie wymagany dopiero od Wykonawcy którego oferta
zostanie uznana za najkorzystniejszą, i który nie jest wymagany wraz z ofertą.
Zamawiający informuje, że będzie dokonywał oceny dokumentów złożonych na wezwanie
oparte o art. 26 ust. 1 lub 2f ustawy Pzp zgodnie z postanowieniami przepisów odrębnych
dotyczących obowiązków sporządzania sprawozdań finansowych z uwzględnieniem formy
prawnej prowadzenia działalności oraz terminu przypadania dnia bilansowego. W
przypadku, gdy Wykonawca nie posiada jeszcze opinii biegłego rewidenta (jeśli jest ona
wymagana odrębnymi przepisami) dla sprawozdania za 2017 r. może złożyć sprawozdanie
wraz z opinią za lata: 2016, 2015 i 2014.

Pytanie nr 6:
W Część II: A: INFORMACJE NA TEMAT WYKONAWCY pytanie: Jeżeli dotyczy, czy
wykonawca jest wpisany do urzędowego wykazu zatwierdzonych wykonawców lub posiada
równoważne

zaświadczenie

(np.

w

ramach

krajowego

systemu

(wstępnego)

kwalifikowania)? – czy to się odnosi tylko do zakładu pracy chronionej? Jeśli nie to nie
wiemy, czego to pytanie dotyczy, czy np. KRS?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie udziela porad prawnych w zakresie sporządzania formularza
JEDZ. Powyższy fragment JEDZ dotyczy systemów kwalifikowania (oceny spełniania
warunków przed wszczęciem postępowania), które nie funkcjonują w Polsce.
Pytanie nr 7:
Część IV: Kryteria kwalifikacji, B: SYTUACJA EKONOMICZNA I FINANSOWA – dane
dotyczące obrotu: czy jeśli Sprawozdanie finansowe za 2017 r nie zostało jeszcze zbadane
i zatwierdzone, czy należy wpisać dane dotyczące okresu 2014,2015 i 2016 czy 2015,2016
i 2017?
Odpowiedź:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 5.
Pytanie nr 8:
Odnośnie: Załącznik nr 4 do SIWZ – Jednolity Europejski Dokument Zamówienia (JEDZ) –
jeżeli JEDZ zawiera „Jeżeli odnośna dokumentacja jest dostępna w formie elektronicznej,
proszę wskazać:” a w danym zakresie składane są oryginalne dokumenty w formie
papierowej, to czy należy ten fakt w jakikolwiek sposób oznaczyć w JEDZ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie udziela porad prawnych w zakresie sporządzania formularza
JEDZ. Powyższy fragment JEDZ dotyczy dokumentów funkcjonujących w publicznie
dostępnych

bezpłatnych

bazach

danych,

które

są

możliwe do

weryfikacji

przez

Zamawiającego (takie jak np. KRS). Jeśli dokumenty dotyczące wykonawcy nie są
dostępne w takich bazach danych, należy wskazać w JEDZ, że nie są one dostępne.
Pytanie nr 9:
Czy należy założyć, że maksymalna wartość Umowy brutto, to wartość budżetu wskazana
w załączniku 3 powiększona o wartość podatku VAT?

Odpowiedź:
Skala zamówienia została określona poprzez kwoty podane w załączniku nr 3 do SIWZ
(formularz cenowy). Jednocześnie Zamawiający informuje, iż oszacowana wartość
zamówienia bez podatku VAT wynosi 10.507.864,46 zł. Zamawiający poda kwotę
przeznaczoną na realizację zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art.
86 ust. 3 ustawy Pzp.

