
 

 

Warszawa, 28 marca 2022 r. 

dotyczy postępowania 2/2022 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Sukcesywna dostawa środków czystości 

dla szkół i placówek oświatowych Dzielnicy Włochy m.st. Warszawy 

W dniu 24 marca 2022 r. wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ). Działając na podstawie art. 284 ust 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), Zamawiający wyjaśnia treść SWZ. 

Pytanie: 

Dzień dobry! 

W związku z ogłoszeniem SWZ na środki czystości DBFO ZP 02-2022 zwracamy się z zapytaniem czy możemy 

przystąpić do przetargu ponieważ nasza Firma Protexor SC  NIP 837-187-04-90 została odkupiona od Firma 

Arka Company Unlimited  NIP 522-005-08-24 

Dotyczy paragrafu- XIII -podstawy wykluczenia i warunki udziału wykluczenia w postępowaniu dot.: punkt.1  

W załączeniu Pisma dotyczące sprzedaży i zakupu w/wym. Firm. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale XIII, w ust. 1 SWZ: 

1. O zamówienie mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 Ustawy;  

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej w 

zakresie doświadczenia: 

Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca, w okresie ostatnich 3 

(trzech) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy - w tym okresie, wykonał lub wykonuje należycie co najmniej 2 (dwa) zamówienia 

(rozumiane jako dwie odrębne umowy) polegające na sukcesywnej dostawie środków czystości 

przez okres nie krótszy niż 6 miesięcy, o wartości nie mniejszej niż 10.000,00 zł brutto każde z nich. 

Wykonawca spełni warunek udziału w postępowaniu także w przypadku zamówień, które są w 

trakcie realizacji, jeśli dotychczas zrealizowana wartość umowy jest nie mniejsza niż 10.000,00 zł. 

Zgodnie z postanowieniami zawartymi w rozdziale XIV, w ust. 1, w pkt  1) SWZ 

1) Do oferty każdy Wykonawca musi dołączyć oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz 

spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie wskazanym w rozdziale XIII ust. 1 

SWZ. Oświadczenie to stanowi dowód potwierdzający brak podstaw wykluczenia oraz 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu, na dzień składania ofert. 

Zamawiający nie może potwierdzić spełnienia przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz 

braku podstaw do wykluczenia z postępowania przed terminem otwarcia ofert, a w szczególności przed 
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zapoznaniem się z treścią oświadczeń złożonych przez Wykonawcę. Ponadto Zamawiający nie może 

potwierdzić spełnienia warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia na podstawie 

informacji przekazanych przez Wykonawcę we wniosku o wyjaśnienie treści SWZ. 
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