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PZP.271.14.2022     

 Warszawa, 6 maja 2022 r.  

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie 

podstawowym bez negocjacji pn.: „Realizacja działań promocyjnych na rzecz Muzeum 

Historii Żydów Polskich POLIN” 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

W związku z wpłynięciem pytania do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej  

„SWZ”) , zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 19 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych, dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela odpowiedzi zgodnie z poniższym: 

 

Pytanie 1: 

1) W ramach warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert w  punkcie 

„doświadczenie zespołu”, czy dowodami należytego wykonania usługi (kampania 

promocyjna), które Wykonawca musi przedstawić w ofercie, są oświadczenia 

Wykonawcy czy konieczne są  referencje podpisane przez zleceniodawców usług?  

2) Jeśli wymagane są podpisane referencje, to czy należy je przedstawić w chwili złożenia 

oferty czy po wyborze najkorzystniejszej oferty? 

3) Jeśli wymagane są podpisane referencje, to czy dotyczy to 2 wymaganych usług czy 

wszystkich usług, które zostaną wymienione w wykazie usług? 

 

Odpowiedź:  

1) W ramach warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4) ppkt 

4.1. SWZ tj. Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat 

przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – 

wykonuje) należycie co najmniej  2 usługi (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, 

dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane lub są 

wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie) polegające na świadczeniu usług doradztwa strategicznego w zakresie 



 
 

prowadzenia płatnych działań promocyjnych w Internecie oraz zakupie reklam 

internetowych w środowisku Facebook lub Google na rzecz podmiotu, dla którego 

świadczone są usługi doradztwa, o wartości łącznej każdej z tych usług w wysokości nie 

mniejszej 40 000 PLN netto. 

 

Zgodnie z Rozdziałem IX ust. 3 pkt 3) SWZ, Wykonawca zobowiązany jest załączyć do 

wykazu usług dowody określające czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

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

sporządzone przez podmiot, na rzecz którego 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. 

 

W ramach kryterium „Doświadczenie Zespołu” Zamawiający będzie oceniał ofertę 

Wykonawcy na podstawie oświadczeń, wskazanych w treści formularza oferty – 

załączniku nr 2 do SWZ.  

 

2) Zgodnie z Rozdziałem IX ust. 2 SWZ Zamawiający wzywa Wykonawcę, którego oferta 

została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni 

od dnia wezwania, podmiotowych środków dowodowych, w tym wykazu usług wraz z 

załączeniem dowodów określających czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie. 

 

3) Referencje, tj. dowody określające czy  usługi zostały wykonane lub są wykonywane 

należycie muszą potwierdzać, zgodnie z treścią Rozdziału IX ust. 3 pkt 3 SWZ, należyte 

wykonanie co najmniej 2 usług, opisanych w Rozdziale VII ust. 2 pkt 4 ppkt 4.1 i 

wskazanych przez Wykonawcę w wykazie usług – załączniku nr 6 do SWZ.  
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