
   
 

 

 

Warszawa, 26.08.2021 r.  

 

WSZYSCY OFERENCI 

Dotyczy: postępowania przetargowego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U.2021.1129) pod nazwą „Świadczenie usług planowania mediów, 

zakupu mediów i stworzenia kreacji w ramach kampanii promującej platformę 

streamingową 35mm.online dla Projektu pn. „Cyfrowa rekonstrukcja i 

digitalizacja polskich filmów fabularnych, dokumentalnych i animowanych w celu 

zapewnienia dostępu na wszystkich polach dystrybucji (kino, telewizja, Internet, 

urządzenia mobilne) oraz zachowania dla przyszłych pokoleń polskiego 

dziedzictwa filmowego” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na 

lata 2014-2020.”, numer sprawy: 1/6/2021/POPC. 

 

CZĘŚĆ CZWARTA 

Zamawiający przekazuje treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami. 

 

PYTANIE 8 

1. w jednej cześci zamawiający określa, że do przedstawienia środków dowodowych wezwie 

oferenta którego oferta została najwyżej oceniona, tak jest w przypadku np. zdolności 

kredytowej, wykazu usług, wykazu osób. Przykładowy zapis z punktu 8.5.2 

"...... dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub 

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 800 000,00 PLN (słownie złotych: 

milion osiemset tysięcy złotych 00/100); 

Jednocześnie w punkcie 13 SIWZ opisany jest sposób przygotowania oferty, w zakresie 

dokumentów jakie należy złożyć jest informacja o posiadanych środkach, wykaz osób oraz 

wykaz usług. 



   
 

 

 

 

Proszę o wyjaśnienia która z wersji jest prawidłowa? Co musimy złożyć jako załącznik do 

oferty. 

Mając na uwadze te niejasności prosimy o przesunięcie terminu składania ofert w celu 

właściwego przygotowania oferty. 

ODPOWIEDŹ 8 

Zamawiający informuje, że zgodnie z postanowieniem pkt 13.1. Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (dalej: SWZ), oferta powinna zawierać:  

a) wypełniony i podpisany formularz „Oferta Wykonawcy” (w oryginale), sporządzony z 

wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 1 do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia; 

b) oświadczenie/a wydane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy p.z.p. według wzoru 

stanowiącego Załącznik nr 3 do Specyfikacji Warunków Zamówienia (w oryginale); 

c) pełnomocnictwo do reprezentowania Wykonawcy w niniejszym postępowaniu, w 

przypadku, gdy dokumenty składające się na ofertę nie będą podpisywane przez osobę 

lub osoby wskazane jako osoby upoważnione do reprezentacji Wykonawcy w 

rejestrze sądowym lub innym dokumencie właściwym dla formy organizacyjnej 

Wykonawcy. Z pełnomocnictwa musi jednoznacznie wynikać, do jakich czynności 

prawnych dana osoba lub osoby zostały umocowane. Pełnomocnictwo należy złożyć 

w formie oryginału lub kopii poświadczonej notarialnie; 

d) w przypadku Wykonawców wspólnie składających ofertę, pełnomocnictwo do 

reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać 

przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do 

reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w 

postępowaniu i zawarcia umowy. Pełnomocnictwo winno być załączone w formie 

oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii; 

 

 



   
 

 

 

 

e) w przypadku korzystania z potencjału podmiotu trzeciego dokument potwierdzający, 

iż Wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w 

szczególności zobowiązanie tych podmiotów do udzielenia potencjału na czas 

potrzebny do realizacji zamówienia (wg wzoru stanowiącego Załącznik nr 4); 

f) dowód wniesienia wadium; 

g) odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i 

Informacji o Działalności Gospodarczej, w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 p.z.p., 

sporządzonych nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji; 

h) dokument potwierdzający posiadanie przez Wykonawcę środków finansowych lub 

zdolność kredytową w wysokości nie mniejszej niż 1 800 000,00 PLN (słownie 

złotych: milion osiemset tysięcy złotych 00/100);  

i) wykaz osób, o których mowa w pkt 7.1.2. lit. d) pkt. (iii)-(v) wraz z informacją na 

temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień i doświadczenia  niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia oraz niezbędnymi oświadczeniami w zakresie 

wskazanym w pkt 7.1.2. lit. d) pkt (iii)-(v) Załącznik nr 5 do SWZ.  

j) wykaz usług o których mowa w pkt 7.1.2. lit. d) pkt (i) SWZ, wykonanych, a w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 18 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a 

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie 

ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 5 do SWZ; 



   
 

 

 

 

k) wykaz usług o których mowa w pkt 7.1.2. lit. d) pkt (ii) SWZ, wykonanych, a w 

przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych również wykonywanych, w 

okresie ostatnich 18 miesięcy, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 

tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, 

na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów 

określających czy te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne dokumenty 

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego dostawy lub usługi były wykonywane, a 

w przypadku świadczeń powtarzających się lub ciągłych są wykonywane, a jeżeli z 

uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie 

uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; w przypadku świadczeń 

powtarzających się lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 

dokumenty potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wydane w okresie 

ostatnich 3 miesięcy - Załącznik nr 5 do SWZ; 

l) plan mediowy wypełniony według wzoru stanowiącego Załącznik nr 8 do SWZ; 

m) rekomendacja mediowa przedstawiona w formie prezentacji PowerPoint zgodnie z 

wymaganiami przedstawionymi w OPZ część VI punkt 3, uzasadniająca 

zaproponowany plan mediowy. 

Zgodnie z treścią art. 139 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. 2021.1129) -

Zamawiający może najpierw dokonać badania i oceny ofert, a następnie dokonać kwalifikacji 

podmiotowej wykonawcy, którego oferta została najwyżej oceniona, w zakresie braku 

podstaw wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu – taka możliwość 

została przewidziana w SWZ. W związku z powyższym Zamawiający informuje, że oferta 

Wykonawcy, która nie zawiera oświadczeń i dokumentów wskazanych w pkt 13.1. lit. b) – m) 

SWZ, nie zostanie odrzucona lub uznana za nieprawidłowo złożoną. Zgodnie z 

postanowieniem pkt 8.4. SWZ – Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli wymagał ich 

złożenia w ogłoszeniu o zamówieniu lub dokumentach zamówienia, aktualnych na dzień 

złożenia podmiotowych środków dowodowych, które nie zostały przesłane wraz z ofertą 

Wykonawcy. Zamawiający nie przesuwa terminu składania ofert. 


