Warszawa, 25.09.2020 r.

Dotyczy: Badanie ankietowe osób dorosłych w ramach drugiego cyklu Międzynarodowego
Badania Umiejętności Dorosłych (PIAAC). – IIII postępowanie. Znak sprawy: IBE/57/2020

ODPOWIEDZI NA PYTANIA. ZESTAW 2
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.1843)
Prawo zamówień publicznych w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego
od uczestników postępowania dotyczące specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
poniżej zamieszczamy treść pytań wraz z odpowiedziami:
Pytanie. Bardzo proszę o odpowiedź na pytanie dotyczące dokumentu JEDZ. Czy na etapie składania
oferty musimy deklarować podwykonawców?
Odpowiedź: Jeżeli wiemy kto to jest. Jeżeli na tym etapie nie wiemy, nie musimy ich wskazywać
w JEDZ, co nie znaczy że na etapie realizacji umowy nie można zgłaszać podwykonawców.
Pytanie. Co jest warunkiem zatrzymania wadium?
Odpowiedź: Tę kwestię reguluje precyzyjnie art. 46 ustawy pzp:
4a. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca w odpowiedzi na wezwanie,
o którym mowa w art. 26 ust. 3 i 3a, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył oświadczeń lub
dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1, oświadczenia, o którym
mowa w art. 25a ust. 1, pełnomocnictw lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w
art. 87 ust. 2 pkt 3, co spowodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez wykonawcę jako
najkorzystniejszej.
5. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca, którego oferta została
wybrana:
1)odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych
w ofercie;
2)nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;
3)zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn
leżących po stronie wykonawcy.
Pytanie. Czy jeśli firma ubiegająca się o realizację badania przedstawi JEDZ dotyczący tylko
Wykonawcy, to będzie uznane za niedopełnienie obowiązków formalnych oferty i wadium zostanie
zatrzymane?
Odpowiedź:
Nie. Zamawiający w takim przypadku wzywa do uzupełnienia, w trybie art. 26 ust. 3, dopiero brak
takiego uzupełnienia, o ile spełnione są warunki zacytowanego artykułu ustawy jest podstawą do
zatrzymania wadium.

