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Łódź, dnia 20.03.2017r.
Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu
o udzielenie zamówienia publicznego

Zamawiający – Miasto Łódź, Urząd Miasta Łodzi, ul. Piotrkowska 104 zgodnie z § 16
ust. 1 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość szacunkowa nie
przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz prowadzenia Rejestru
udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo zamówień publicznych nie
stosuje się wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4679/VII/16 Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18
października 2016 r. udziela odpowiedzi na pytania dotyczące treści OIWZ, zadane przez
Wykonawców w postępowaniu na „świadczenie usługi doradztwa eksperckiego
w dziedzinie tworzenia modelu funkcjonowania Latarnika Społecznego w ramach
projektu pilotażowego pn. „Opracowanie modelu prowadzenia rewitalizacji obszarów
miejskich na wybranym obszarze w Mieście Łodzi – etap 2” (projekt współfinansowany ze
środków Funduszu Spójności ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020).
Pytanie nr 1
W jaki sposób należny udokumentować spełnianie przez osoby wytypowane przez Wykonawcę
do realizacji ww. projektu wymagań dotyczących doświadczenia: zarówno dla wymogów
stanowiących kryterium dostępu jak i wymogów punktowanych w ofercie.
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający informuje, iż Wykonawca na spełnienie warunku udziału w postępowaniu
w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej dotyczącej osoby(ób) składa oświadczenie
o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do
OIWZ). Ponadto Zamawiający informuje, iż zgodnie z pkt. 6.2 OIWZ Wykonawca, którego oferta
została oceniona najwyżej, jest zobowiązany złożyć w wyznaczonym przez Zamawiającego
terminie, wykaz osób skierowanych do realizacji zamówienia, zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać
Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia (wg wzoru - Załącznik
nr 5 do OIWZ)
W przypadku wymagań dotyczących doświadczenia osób stanowiących jednocześnie kryterium
oceny ofert, Wykonawca składa również swoje oświadczenie wskazując w formularzu
ofertowym (wg. wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do OIWZ) doświadczenie osoby(ób) poprzez
zakreślenie odpowiedniego kwadratu w poszczególnych podkryteriach.
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