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Zamówienie nr 1/TPBN/2022 na świadczenie usług księgowych i kadrowo - 
płacowych 

 

W dniu 18.03.2022 oraz w dniu 21.03.2022 do Zamawiającego wpłynęły pytania. 
Zamawiający w nawiązaniu do art. 284 ustawy Pzp udziela odpowiedzi na zadane pytania. 
Pytanie 1 
Czy wykaz usług i wykaz osób - załącznik nr 5 do SWZ i załącznik nr 6 jest obowiązkowy do wysłania 
razem z ofertą? 
Odpowiedź 
Nie. Zgodnie z pkt  11.2 Na wezwanie Zamawiającego, Wykonawca którego oferta została najwyżej 
oceniona zobowiązany jest do złożenia, celem wykazania spełnienia postawionych warunków udziału 
w pkt. 10.5. SWZ, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 dni, aktualnych na dzień złożenia 
następujących podmiotowych środków dowodowych:  
11.2.1  Wykaz usług, którego wzór stanowi Załącznik nr 5 do SWZ, wraz z załączeniem dowodów 
określających, że usługi te zostały wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są 
referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługa była 
wykonywana. W przypadku usług nadal wykonywanych - referencje bądź inne dokumenty 
potwierdzające ich należyte wykonywanie powinny być wystawione w okresie ostatnich 3 miesięcy. 
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
ww. dowodów – oświadczenie Wykonawcy.  
UWAGA: Jeżeli Wykonawca powołuje się na doświadczenie w realizacji usług wykonywanych 
wspólnie z innymi Wykonawcami, Wykaz wykonanych usług dotyczy usług, w których wykonaniu 
Wykonawca ten bezpośrednio uczestniczył.  
11.2.2  Wykaz kluczowych osób, skierowanych do realizacji zamówienia, którego wzór stanowi 
Załącznik nr 6 do SWZ, potwierdzający warunek określony w pkt 10.5.4.2 SWZ.  
11.2.3  Dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest ubezpieczony ododpowiedzialności 
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia ze wskazaniem 
sumy gwarancyjnej tego ubezpieczenia  
Pytanie 2 
W Formularzu Ofertowym jest pole zatytułowane - "Nazwa podmiotu, dla którego wykonywana była 
usługa" - w tym miejscu wpisujemy jaką firmę dana osoba obsługiwała w trakcie pracy? Są to te firmy 
o których mowa jest w sekcji V? 
 
Odpowiedź 
W miejscu "Nazwa podmiotu, dla którego wykonywana była usługa" należy określić nazwę pracodawcy 
w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę dla którego/których była świadczona praca przez 
Specjalistę ds. finansowo-księgowych  i Specjalista specjalistą ds. kadrowo-płacowych – 2. osoba  a 
w przypadku wykonywania umów zlecenia lub dzieła przez ww. osoby nazwę podmiotu dla którego 
ta/to usługa/dzieło było wykonywane.  
Dodatkowo wyjaśniam, że Wykaz kluczowych osób o których mowa w pkt 14.1.1.4. to osoby 
wskazane w Formularzu oferty w pkt 3. Należy zwrócić uwagę, że Zgodnie z pkt 14.1.1.4 SWZ punkty 
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zostaną przyznane za doświadczenie ponad to które zostanie wskazane na 

spełnienie warunku określonego w pkt 10.5.4.2. 
 
Zamawiający wskazuje na omyłkę pisarską w załączniku nr 2 do SWZ. 
 
Jest: 
Do realizacji przedmiotu zamówienia skieruję następujące osoby, tj. kasjerów lotniczych (w 
dokumentacji również: „Kwalifikacje osób wyznaczonych do realizacji zamówienia tj.  Specjalisty ds. 
Spraw Kadrowo-Płacowych i Specjalista ds. Finansowo-Księgowych):   
 
Nowe brzmienie zapisu: 
Do realizacji przedmiotu zamówienia skieruję następujące osoby: „Kwalifikacje osób wyznaczonych 
do realizacji zamówienia tj.  Specjalisty ds. Spraw Kadrowo-Płacowych i Specjalista ds. Finansowo-
Księgowych):   
  
Pytanie 3 
4.1.5.) Łączna wartość poszczególnych części zamówienia: 558184,94 PLN – jakiego zakresu oraz 
czasu dotyczy wskazana kwota? 
 
Odpowiedź  
Zgodnie z pkt SEKCJA IX – POZOSTAŁE INFORMACJE – Ogłoszenia 
Wartość zamówienia w pkt 4.1.6 dotyczy wartości szacunkowej niniejszego ogłoszenia bez wartości 
zamówień podobnych. Wartość usług podobnych została określona w pkt 4.2.14.  
Wartość 558184,94 zł netto dotyczy obliczonej wartości szacunkowej zamówienia obejmującej trwanie 
finansowanie projektu zmawiającego do września roku 2026. 
 
Pytanie 4 
4.1.6.) Wartość zamówienia stanowiącego przedmiot tego postępowania (bez VAT): 213950,40 PLN – 
jak rozumiemy jest to wartość netto obsługi księgowej i kadrowo-płacowej na okres 24 miesięcy? 
Odpowiedź 
Tak 
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