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Uczestnicy postępowania
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem jest usługa kompleksowej
organizacji szkoleń w postaci webinariów mających na celu podniesienie kwalifikacji zawodowych z zakresu
HIV/AIDS (oznaczenie sprawy: KC/AIDS/DZP/270-16/2020).

Wyjaśnienia treści zaproszenia do złożenia oferty
Zamawiający, Krajowe Centrum ds. AIDS z siedzibą w Warszawie, przekazuje pytania do treści zaproszenia
do złożenia oferty wraz z wyjaśnieniami.

Pytanie nr 1:
W punkcie nr 11 formularza ofertowego (załącznik nr 2), jest informacja o załączeniu „listy nazw (firm)
podwykonawców, którym zamierzamy powierzyć wykonanie części zamówienia, ze wskazaniem tej części.”
Chciałam dopytać, co konkretnie kryje się za tym punktem? Czy do oferty mamy załączyć jeszcze listę osób
które, np. będą prowadzić szkolenia? Listę osób/ firm, które będą nam wystawiać fakturę w ramach
prowadzonych działań w projekcie?
Odpowiedź:
Wykonawca winien złożyć wraz z ofertą listę podwykonawców, jeżeli w momencie składania oferty ma
wiedzę o tym którą z części zamówienia powierzy do wykonania podwykonawcom i może podać nazwy
(firmy) tych podmiotów. Dołączenie do oferty listy podwykonawców ma charakter informacyjny, w związku
z czym brak podania informacji o podwykonawcach nie powoduje niezgodności treści oferty z treścią
zaproszenia do złożenia oferty.
Osoby fizyczne skierowane przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, które będą realizować tę część
zamówienia osobiście i związane są umową/zleceniem zawartą bezpośrednio z Wykonawcą, nie są uznawane
za podwykonawców.
Do kategorii umów o podwykonawstwo należy zaliczyć wyłącznie te umowy, których rezultat będzie
stanowił jednocześnie wykonanie zamówienia publicznego, polegający następnie odbiorowi i ocenie,
w zakresie należytego wykonania, przez Zamawiającego. Działania podwykonawcy są skierowane na
zrealizowanie konkretnej części zamówienia bezpośrednio dla Zamawiającego. Nie będą zatem do tej
kategorii zaliczane umowy zawierane między przedsiębiorcami nie mające charakteru związanego z realizacją
zamówienia bezpośrednio dla Zamawiającego, np. dostawa sprzętu, usługi techniczne, usługi graficzne,
obsługa finansowa itp.
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