
 
 
 
 

Wrocław, dnia 16.11.2021 r. 

 

INFORMACJA NR 1 DLA WYKONAWCÓW 

 

dot. PEŁNIENIA KOMPLEKSOWEGO I WIELOBRANŻOWEGO NADZORU INWESTORSKIEGO 

NAD ZADANIEM PN. „BUDOWA INKUBATORA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI WE WROCŁAWIU;  

dz. nr 68/2, 68/1 AM-2” 

w ramach projektu pn.: „Rozwój infrastruktury służącej wsparciu MMŚP we Wrocławiu, poprzez  

utworzenie kompleksu nowoczesnych inkubatorów” realizowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju  

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na  

lata 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej 1 -Przedsiębiorstwa i Innowacje, Działanie 1.3 

 – Rozwój przedsiębiorczości 

Nr postępowania: PZP/7/2021 

Na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. 

2021, poz. 1129 ze zmianami) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami do przedmio-

towego postępowania: 

Pytanie nr 1: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia, w następującym  
zakresie: 
ROZDZIAŁ VII PKT 2 SWZ, tj.: „Wykaz osób skierowanych do realizacji zadania (oceniane w kryterium 
oceny ofert) - W wykazie osób należy podać dla każdej osoby, kwalifikacje zawodowe, uprawnienia,  
doświadczenie zawodowe, zakres wykonywanych czynności przy realizacji niniejszego zamówienia,  
podstawę do dysponowania osobą, podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana oraz załączyć 
dowody określające, czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, przy czym dowodami, 
o których mowa są referencje bądź inne dokumenty sporządzone przez podmiot, na rzecz którego usługi 
zostały wykonane/są wykonywane, a jeżeli Wykonawca z przyczyn niezależnych od niego nie jest w sta-
nie uzyskać tych dokumentów – oświadczenie Wykonawcy; Wzór wykazu stanowi Załącznik nr 7A do 
SWZ”. 
W związku z powyższymi zapisami SWZ Wykonawca prosi o wskazanie czy wspomniane dowody należy 
przedstawić jedynie dla osoby ocenianej w kryterium oceny ofert tj. dla Kierownika projektu/kierownika 
zespołu. 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający informuje, że w Wykazie osób należy wskazać wszystkie osoby skierowane do realizacji 

zamówienia, zgodnie z warunkami udziału w postępowaniu, natomiast dowody określające, czy te usługi 

zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z rozdziałem VII pkt 2 SWZ należy dołączyć do 

osoby ocenianej w kryterium oceny ofert, czyli Kierownika projektu/kierownika zespołu. 

 

Przewodnicząca Komisji Przetargowej 

Paulina Duszyńska 


