Pytania i odpowiedzi cz. I
dot. zapytania ofertowego Nr 10(UDC)/03/02.03.03.POIR/2020 z dn. 03.12.2020r. w przedmiocie
przeprowadzenia usługi doradczej w zakresie badań i certyfikacji w ramach Projektu: „SHOW
YOURSELF- polskie produkty budowlane na arenie międzynarodowej- III edycja” o numerze
POIR.02.03.03-20-0004/18 realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój,
Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów Kluczowych.
Pytanie 1. Zgodnie z wymaganiami ofertowymi „Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści
Wykonawców, którzy w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie wykażą należyte wykonanie min. 3 usług
doradczych w zakresie badań, przygotowania do certyfikacji i/lub certyfikacji produktu/ów z branży
budowlanej lub branż pokrewnych”. W odniesieniu do powyższego proszę o odpowiedź na pytanie:
Czy usługę doradczą w zakresie badań należy rozpatrywać łącznie czy rozłącznie w odniesieniu do
przygotowywania do certyfikacji lub certyfikacji? Bo z treści wymogu nie wynika, aby badania
stricte dotyczyć musiały procesu certyfikacji. Proszę o doprecyzowanie co rozumieją Państwo przez
„usługę doradczą w zakresie badań produktów z branży budowlanej lub branży pokrewnej”. Bo
słowo „badanie” jest dosyć szerokie np. czy za badanie produktu budowlanego należy rozumieć
zrealizowane badanie marketingowe w zakresie popytu na nowy produkt z branży budowlanej?
Usługę doradczą w zakresie badań należy rozpatrywać rozłącznie w odniesieniu do
przygotowywania do certyfikacji lub certyfikacji, a za tym Wykonawca wskazując posiadane
doświadczenie spełni postawione w zapytaniu ofertowym kryteria o ile posiada min. 3 usługi doradcze
w zakresie badań lub przygotowania do certyfikacji lub certyfikacji produktu/ów z branży budowlanej
(np. okna, cegły, płytki) lub branż pokrewnych (np. wykładziny, meble, oświetlenie). Zaznaczyć
jednak należy, że jednym z kryteriów dostępu w przypadku przedmiotowego zapytania ofertowego
jest wskazane w V.2 Wiedza i doświadczenie cyt.:
„1. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy złożą oświadczenie, iż
posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element
formularza oferty.
2. Do udziału w postępowaniu Zamawiający dopuści Wykonawców, którzy w okresie ostatnich
pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest
krótszy- w tym okresie wykażą należyte wykonanie min. 3 usług doradczych w zakresie badań,
przygotowania do certyfikacji i/lub certyfikacji produktu/ów z branży budowlanej lub branż
pokrewnych.
Spełnienie warunku weryfikowane będzie na podstawie oświadczenia stanowiącego element
formularza oferty, a Wykonawca dodatkowo do oferty dołączy referencje lub inne dowody
potwierdzające fakt posiadanego doświadczenia.”
Zgodnie z powyższym wymagania jakie powinien spełnić Wykonawca należy rozpatrywać łącznie.
Skoro za tym w pkt. 1 wskazano, iż Wykonawca składa oświadczenie, iż posiada niezbędną wiedzę
i doświadczenie w zakresie objętym przedmiotem zamówienia, zgodnie z SIWZ są to badania
produktów w certyfikowanej jednostce, to oczywiste jest- iż usługi wykazane w załączniku nr 3 do
zapytania ofertowego zgodnie z w/w pkt. 2 dotyczyć muszą usług doradczych w zakresie właśnie
takiego rodzaju badań lub też innych usług doradczych w zakresie przygotowania do certyfikacji i/lub

certyfikacji produktu/ów z branży budowlanej lub branż pokrewnych. Wskazane w pytaniu badania
marketingowe w zakresie popytu na nowy produkt z branży budowlanej nie są usługą doradczą
w zakresie badań objętych przedmiotem zamówienia, a za tym wykazanie doświadczenia w ich
realizacji jest nie jest wystarczające dla wykazania wymaganego doświadczenia.

