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 Warszawa, dnia 8 maja 2017 r.  Oznaczenie sprawy: ZP/1/DMP/2017  Strona internetowa   
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego przez Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, w trybie przetargu nieograniczonego, na wykonanie analizy – poprzez monitoring – programów radia i telewizji publicznej 
 
 

Zamawiający – Biuro Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji – działając na podstawie art. 38 ust. 1a i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.) zwanej dalej „Pzp”, przekazuje pytanie  i wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (dalej: „siwz”).  
 
Pytanie:  
W punkcie 10.4 jest informacja o załączeniu dokumentów potwierdzających spełnienie warunków przez Wykonawce, jednak ze Specyfikacji nie wynika wprost czy należy te dokumenty załączyć razem z ofertą, czy dopiero później, np. gdy oferta zostanie rozpatrzona pozytywnie. Kiedy w takim razie musimy dostarczyć te dokumenty?  
  
 Wyjaśnienie:  

Zgodnie z informacją zawartą w pkt. 2.2 siwz Zamawiający prowadzi przedmiotowe postępowanie z zastosowaniem przepisów art. 24aa ustawy Pzp, tj. tzw. procedury odwróconej zakładającej, że Zamawiający najpierw dokona oceny ofert, a następnie zbada, czy Wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu. Tym samym, każdy Wykonawca wraz z ofertą składa oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia oraz o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (pkt 10.2 lit. c) siwz), a wykaz osób, o którym mowa  w pkt. 10.4 siwz składa, na wezwanie Zamawiającego, jedynie ten Wykonawca, którego oferta została najwyżej oceniona w danej części zamówienia. Powyższe Zamawiający podnosił w wyjaśnieniach treści siwz dnia 21 kwietnia 2017 r. 
Ponadto, należy zaznaczyć, że postanowienia pkt. 10.6 siwz w sposób klarowny  i jednoznaczny określają na jakim etapie postępowania Wykonawca zobowiązany jest złożyć poszczególne dokumenty na potwierdzenie spełniania warunków udziału w postępowaniu  i braku podstaw do wykluczenia z postępowania.  
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