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                              Warszawa, dnia 4 września 2020 r. 
NFOSiGW-WZ.52.12.2020. 
 
              Do Wykonawców  
              w przetargu nieograniczonym  
              nr WZ/14/2020 
 
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
„Produkcja i dostawa 4 filmów szkoleniowych na potrzeby Projektu „Ogólnopolski system wsparcia 
doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE. Nr sprawy WZ/14/2020. 

 
W związku z  pytaniami dotyczącymi ww. postępowania przekazuję poniżej treść pytań wraz  
z odpowiedziami: 
 
Pytanie 1: 
Czy nasza firma może złożyć ofertę tylko do części 2 przetargu dot. projektu „Ogólnopolski 
system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw 
w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”? 
Odpowiedź 1:  
Tak. W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. IV.1, XI.1.3 
oraz XIII 1) I Części SIWZ, a także pkt II.1.6) ogłoszenia o zamówieniu, Wykonawca może złożyć 
ofertę na jedną lub na obie części zamówienia, przy czym na daną Część zamówienia może 
złożyć tylko jedną ofertę. 
 
Pytanie 2: 
W Załączniku nr 4 do IDW - Wzór wykazu dostaw, mamy wskazać przynajmniej 2 produkcje 
filmowe oraz przedłożyć dowody potwierdzające należyte wykonanie wskazanych produkcji 
filmowych. Czy za dowód wykonania tychże produkcji zostaną uznane referencje wystawione 
dla naszej firmy dla każdej z realizacji? (przesłane jako skan, opatrzone moim podpisem 
kwalifikowanym). Czy może by spełnić wymóg musimy zebrać na nowo podpisy naszych 
Odbiorców w końcowej tabeli Załącznika nr 4 do IDW. 
Odpowiedź 2:  
W odpowiedzi na zadane pytanie, Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. IX.2.1.1. w celu 
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca zobowiązany 
będzie złożyć, w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego, m.in.: 
Wykaz dostaw (produkcji filmowych), a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych 
również wykonywanych, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich 
przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane, wraz 
z dowodami określającymi czy dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy 
czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty wystawione przez 
podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane, (…). 
Ponadto, zgodnie z pkt IX.6. (…) dokumenty lub oświadczenia, o których mowa  
w pkt. IX.2-4 IDW, składane są w oryginale w postaci dokumentu elektronicznego lub 
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elektronicznej kopii dokumentu lub oświadczenia poświadczonej za zgodność z oryginałem. 
Poświadczenie za zgodność z oryginałem następuje przy użyciu kwalifikowanego podpisu 
elektronicznego. Poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonuje odpowiednio 
Wykonawca, (…). 
 
 
 
 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 
        Małgorzata Staniszewska 


