
 
Warszawa, 16 września 2021 r. 

Nr sprawy: ABM-ZAKUP-15/2021 

 

Wykonawcy 

 

W związku z pytaniami zgłoszonymi w sprawie postępowania na kontrolę udzielania zamówień 

publicznych w projektach realizowanych przez beneficjentów oraz świadczenie Zamawiającemu 

usług doradczych w zakresie stosowania ustawy Pzp przez beneficjentów Agencji Badań 

Medycznych, prowadzonego z wyłączeniem przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, Zamawiający zgodnie z pkt. 12.4 

Zapytania ofertowego, poniżej przedstawia odpowiedzi na zadane pytanie. 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na następujące pytanie Wykonawcy: 

Pytanie nr 1: 

„W związku z ogłoszonym zapytaniem ofertowym oraz postawionym warunkiem udziału 
w postępowaniu wskazanym w rozdziale 6 ust. 1 pkt 1.2 lit. c „o udzielenie zamówienia może ubiegać 
się Wykonawca, który w okresie ostatnich trzech lat należycie wykonał, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej 3 usługi polegające na 
przeprowadzeniu co najmniej 15 kontroli, które obejmowały kontrolę postępowań o udzielenie 
zamówień publicznych w zakresie zgodności z ustawą Pzp (w tym co najmniej 5 kontroli 
postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości przekraczającej tzw. progi unijne). 
Przez „trzy usługi” Zamawiający rozumie usługi realizowane w ramach trzech odrębnych 
zamówień/ umów z trzema odrębnymi podmiotami”, proszę uprzejmie o wyjaśnienie, czy 
Zamawiający uzna za spełnienie - tak postawionego warunku udziału - zrealizowanie przez Wykonawcę 
trzech odrębnych umów, zawartych z jednym podmiotem, z tym, że w ramach każdej z zawartej 
odrębnej umowy Wykonawca przeprowadził co najmniej 15 kontroli zamówień publicznych w zakresie 
zgodności z ustawą PZP, dla różnych podmiotów – w ramach tych trzech umów zawartych z jednym 
podmiotem Wykonawca bada postępowania realizowane przez odrębnych Zamawiających (obecnie 
około 100 zbadanych podmiotów udzielających zamówienia – usługa jest w trakcie realizacji).” 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza, aby na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym 

mowa w rozdziale 6 ust. 1 pkt 1.2 lit. c) ppkt I Zapytania ofertowego Wykonawca wykazał „trzy usługi” 

realizowane w ramach trzech odrębnych umów z tym samym podmiotem, z tym, że Wykonawca 

zobowiązany jest wykazać, że każda z tych umów dotyczyła przeprowadzenia co najmniej 15 kontroli, 

które obejmowały kontrolę postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie zgodności 

z ustawą Pzp (w tym co najmniej 5 kontroli postępowań o udzielenie zamówienia publicznego 

o wartości przekraczającej tzw. progi unijne). 
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(Kierownik zamawiającego lub jego pełnomocnik) 
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