
Warszawa, dn. 26.11.2019 r  

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

1. Dotyczy odp. na pyt. nr 2 z dnia 22.11.2019: Zamawiający wskazał, że z ofertą należy złożyć wadium, wykaz 

usług, certyfikat AQAP i ISO. Prosimy zatem o modyfikację Formularza ofertowego pkt 6)., z którego wynika 

konieczność dołączenia do oferty także innych dokumentów. 

Odpowiedź : 

Do formularza oferty proszę dołączyć jako załączniki tylko następujące dokumenty : 

a/ potwierdzenie wpłaty wadium, 

b/ wykaz usług, 

c/ certyfikat AQAP i ISO 

Formularz oferty wyślemy w wersji edytowalnej . 

2. Dotyczy odp. na pyt. nr 2 z dnia 22.11.2019: Zamawiający wskazał, że z ofertą należy złożyć m.in. wykaz usług. 

a) Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli wykaz usług do kryterium, natomiast wykaz usług 

na warunki udziału w postępowaniu będzie wymagany na wezwanie? 

b) Prosimy o informację czy Wykonawca może przedstawić takie same usługi zarówno w kryterium, jak i na 

warunki udziału w postępowaniu? 

Odpowiedź : 

Wykaz usług służy do oceny ofert, lecz powinien być tożsamy z wykazem do oceny warunków 

postępowania. 

3. Dotyczy kryterium oceny ofert - certyfikat AQAP. Prosimy o informacje czy w przypadku wykonawców 

wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wystarczającym będzie, aby tylko jeden z 

Wykonawców posiadał w/w certyfikat? 

Odpowiedź : 

Wystarczy , że jeden z członków konsorcjum posiada certyfikat AQAP. 

4. Dotyczy warunków udziału w postępowaniu - zdolność techniczna lub zawodowa. Prosimy o potwierdzenie, 

że w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), Wykonawcy 

mogą spełniać w/w warunki łącznie? 

Odpowiedź : 

W przypadku, gdy ofertę składa konsorcjum warunki udziału w postępowaniu Wykonawcy mogą spełniać 

łącznie. 

5. Zamawiający pisze o poświadczeniach bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji 

niejawnych określonych klauzulą "Zastrzeżone". Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli 

upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych określonych klauzulą "Zastrzeżone". Prośba ta jest 

uwarunkowana faktem, że obecnie nie wydaje się poświadczeń, a upoważnienia do dostępu do inf. 

niejawnych o klauzuli "zastrzeżone". 

Odpowiedź : 

Wystarczy ,,Upoważnienie’’ ( uprawnionego organu ) do dostępu do informacji niejawnych  określonych 

klauzulą ,, ZASTRZEŻONE’’ 

6. Czy Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia? Jeśli tak, prosimy o 

wykreślenie zdania "Wykonawca nie może powierzyć danych osobowych do dalszego przetwarzania 

podwykonawcom", gdyż powierzenie prac podwykonawcom wiąże się z powierzaniem danych osobowych.  

Odpowiedź : 



Zamawiający nie dopuszcza udziału  podwykonawców do realizacji przedmiotu zamówienia. 

7. Zamawiający we wzorcu umowy określa sposób regulowania płatności za wykonaną usługę na podstawie 

wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie 

elektronicznej, w formacie PDF: nieustrukturyzowanych faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, 

zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, 

z późn. zm.)? Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z 

wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 

Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: nieustrukturyzowanych 

faktur , faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o 

podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). Faktury elektroniczne  będą 

Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………  

Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego. Osobą 

upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 

              Odpowiedź : 

              Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie faktur w formie elektronicznej na adres :     

faktury@ipo. waw.pl. Odpowiedni zapis zostanie wprowadzony do treści umowy. 

 

 

 

 

       p.o. Kierownika Działu Administracyjno-Technicznego 
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