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                              Warszawa, dnia 22 maja 2020 r. 
NFOSiGW-WZ.52.6.2020. 
 
              Do Wykonawców  
              w przetargu nieograniczonym  
              nr WZ/08/2020 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Obsługa 
medialna, promocyjna i informacyjna NFOŚiGW”. Nr sprawy WZ/08/2020. 

 
W związku z  pytaniem dotyczącym ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytania wraz  
z odpowiedzią: 
 
Pytanie 1: 
 W SIWZ w punkcie III podpunkcie 4 zawarte są wymagania dotyczące zatrudnienia osób wykonujących 
określone czynności w ramach realizacji zamówienia. W drugim akapicie wskazane zostało, że wymóg 
ten uzna się również za spełniony w przypadku: (1) zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w 
niepełnym wymiarze czasu pracy, o ile nie wpłynie to na prawidłowość realizacji zamówienia, (2) gdy 
ww. czynności będą wykonywane przez samego Wykonawcę lub podwykonawcę będącego osobą 
fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą. 
Czy powyższe oznacza, że wymóg zostanie spełniony, gdy osoba, która będzie pełniła funkcję 
koordynatora, jest osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, będącą w bezpośredniej 
dyspozycji Wykonawcy? 
 
Odpowiedź 1:  
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt.III.4 IDW „Zamawiający 
wymaga,  aby osoba wskazana do kontaktu z Zamawiającym (Koordynator), (…), była zatrudniona przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. Jednocześnie dopuszczono, iż warunek 
będzie spełniony „gdy czynności będą wykonywane przez samego Wykonawcę lub podwykonawcę 
będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą”.  
Powyższe oznacza, że  osoba Koordynatora może być w bezpośredniej dyspozycji Wykonawcy  
i jednocześnie być zatrudniona przez niego na umowę o pracę, albo może być udostępniona 
Wykonawcy przez podmiot trzeci (podwykonawcę), u którego zatrudniona jest na umowę o pracę -  
w rozumieniu zapisów SIWZ.  
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że w przypadku korzystania przy wykazywaniu przez 
Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu z podmiotu trzeciego (podwykonawcy), 
spełnione muszą być wszystkie wymagania SIWZ dotyczące takiej sytuacji.  
 
Zamawiający informuje, że wszelkie informacje o zmianach SIWZ zamieszczane są na stronie 
internetowej Zamawiającego, na której udostępniono SIWZ dotyczącą przedmiotowego 
postępowania. 
Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z dokonywanymi zmianami. 

 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
        Joanna Zemełka-Wiktorowska 


