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Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

 
 
Dotyczy: 
 
Kompleksowego wykonania usług projektowania (wraz z przygotowaniem) oraz wykonania 
materiałów informacyjnych i promocyjnych wraz z usługami towarzyszącymi na potrzeby 
działań realizowanych przez ŁARR S.A. 
 
 
Zamawiający  zgodnie z art. 38 ust.1 i 2 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych (DZ. U. z 2013 r. 
poz. 907 z póź.  zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytanie: 
 
Pytanie 1 
Kto z wykonawców powinien załączyć do oferty oświadczenie wg załącznika 5 do siwz – dot nie 
podlegania wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 
2 ( brzmienie artykułu: „Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, w 
stosunku do których otwarto likwidacje lub których upadłość ogłoszono, z wyjątkiem 
wykonawców, którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym 
postanowieniem sadu, jeżeli układ nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli przez likwidacje 
majątku upadłego”) ? Czy Zamawiający – w sytuacji gdy wykonawcą jest osoba prawna (spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością) uzna za wiążące oświadczenie o braku podstaw do 
wykluczenia z postępowania złożone na podstawie załącznika 4 do siwz – dot art. 24 (tym 
samym – pkt od 1 do 11) ? 
 
Odpowiedź 1: 
Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy Wykonawcą jest osoba prawna (spółka z ograniczoną 

odpowiedzialnością), uzna za wiążące oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia 

z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 – załącznik 4 do SIWZ.  

 

Pytanie 2:  

Czy intencją Zamawiającego było aby oferta najwyżej punktowana w kategorii "scenariusz..." 
uzyskała najniższą ilość punktów - wg dz XV siwz, ust 2 lit b ? Zamieszczony przez 
Zamawiającego wzór na to wskazuje. 
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Odpowiedź 2:  
Intencją Zamawiającego jest, by oferta najwyżej punktowana w kategorii „scenariusz i story board 
do prezentacji multimedialnej” wg Rozdz. XV SIWZ, ust 2 lit b uzyskała najwyższą ilość punktów. 
W związku z powyższym, Zamawiający zmienia wzór obliczania punktacji ww. kryterium:  
 
Ilość punktów oferty  
badanej 
--------------------- x100 x 40 % (waga kryterium) = ilość punktów 
Ilość punktów oferty  
najwyżej punktowanej  

 

 

 


