INSTYTUT FIZYKI JĄDROWEJ
im. Henryka Niewodniczańskiego
POLSKIEJ AKADEMII NAUK
Znak sprawy: DZP.260.3.2021

Kraków, 24 maja 2021 r.

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez możliwości negocjacji na:
współorganizację konferencji IM2022/NEUDOS-14, znak sprawy: DZP.260.3.2021.

ODPOWIEDŹ NA ZAPYTANI A

Na podstawie art. 284 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 2019 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania
Wykonawców, które wpłynęły drogą elektroniczną.
Pytanie nr 1
(…) chciałabym zapytać Państwa czy wymagane jest przez Państwa wcześniejsze
potwierdzenie przez nas chęci udziału w przetargu złożone przez miniPortal lub może w
inny sposób.
Odpowiedź:
Jedynym potwierdzeniem chęci wzięcia udziału w postępowaniu w trybie ustawy Prawo
zamówień publicznych jest złożenie oferty w sposób i w terminie określonym w SWZ.
Pytanie nr 2
W nawiązaniu do zamieszczonego przez Państwa ogłoszenia o przetargu mam pytanie do
zadania nr 5 – Założenie do przetargu – Gastronomia.
Bardzo proszę o sprecyzowanie czy warunek 5.1 zostanie spełniony, jeżeli Wykonawca
będzie polegał na Wiedzy, doświadczeniu i stosownej bazy do wykonania przedmiotu
umowy, na swoim podwykonawcy, który złoży zobowiązanie do oddania do dyspozycji
Wykonawcy niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji Zamówienia.
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Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zapis pkt. 5.1 znajdujący się w załączniku nr 1 do SWZ nie stanowi
warunku, w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych. Jest to wymóg, który przy
realizacji zamówienia musi spełnić Wykonawca lub Podwykonawcy w zakresie realizacji usług
gastronomicznych.

Powyższa odpowiedź stanowi integralną część SWZ.
Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Za Komisję Przetargową

mgr Anica Knera
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