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Dotyczy:  

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w postępowaniu prowadzonym  

na podstawie art. 138o ustawy Pzp, którego przedmiotem jest „Świadczenie usługi cateringowej”  

(BAG-85/20). 

Wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówieniu  

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, ul. Postępu 

18, 02-676 Warszawa zawiadamia, że wpłynęły zapytania, dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu, na 

które udzielono następujących odpowiedzi:  

Pytanie 1: 

W załączniku nr 3, Wykonawca ma podać wykaz 5 usług cateringowych (wg specyfikacji) wykonanych 

należycie. Do formularza mają być załączone dowody, że usługę wykonano należycie. Co w Państwa 

rozumieniu byłoby takim dowodem – czy potwierdzenie mailowe będzie wystarczającą informacją? 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, iż zgodnie z treścią Rozdz. VI ust. 1 Ogłoszenia 

o zamówieniu dowodami, potwierdzającymi czy usługi zostały wykonane należycie - zgodnie  

z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 27 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może 

żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia, są: referencje, bądź inne 

dokumenty wystawione przez podmioty, na rzecz których usługi były wykonane, a jeżeli z uzasadnionej 

przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów – 

oświadczenie Wykonawcy.  

Dowody, o których mowa powyżej, mogą być przedstawione w formie oryginału lub poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii, natomiast wykaz usług w formie oryginału. Zgodność z oryginałem wszystkich 

kopii dokumentów wchodzących w skład oferty musi być potwierdzona przez przedstawiciela Wykonawcy 

lub pełnomocnika (zgodnie z dokumentem określającym status prawny Wykonawcy lub dołączonym do oferty 

pełnomocnictwem).  

Pytanie 2: 

W punkcie 6 opisu przedmiotu umowy piszą Państwo „Zapewnienie ekspresu do kawy przy usłudze serwisu 

kawowego” – czy chodzi o cenę zapewnienia ekspresu w przeliczeniu „na osobę”. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na powyższe, Zamawiający wyjaśnia, że przy świadczeniu usługi serwisu kawowego chodzi  

o dodatkową opłatę za zapewnienie ekspresu do kawy niezależnie od ilości uczestników spotkania. 
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