
  

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji 
 
www.aotmit.gov.pl 

 

 
 

Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji   
ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa tel. (+48 22) 101-46-00 fax (+48 22) 46-88-555  

NIP 525-23-47-183  REGON 140278400 
 e-mail: sekretariat@aotmit.gov.pl   

www.aotmit.gov.pl     
 

BP.26.6.2020.MW                                                                     Warszawa, dnia 10.08.2020 r. 
 

 

 

Informacja dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w przetargu nieograniczonym: Usługa 

kompleksowego sprzątania i utrzymania czystości w siedzibie Agencji Oceny Technologii 

Medycznych i Taryfikacji: sprawa 4/2020. 

 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 pkt. 3) ustawy Prawo zamówień publicznych (zwanej 

dalej „ustawą Pzp”) Dz.U. 2019 r. poz. 1843 z późn. zm., Zamawiający udziela odpowiedzi 

na następujące pytania wniesione w trakcie postępowania: 

 

 

 

1. W związku z możliwością składania ofert w wersji elektronicznej, podpisanej podpisem 

kwalifikowanym zwracam się z uprzejmą prośbą o udostępnienie wszystkich załączników 

w formie edytowalnej ( np. oświadczenie-zał. 3). 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający uprzejmie wyjaśnia, iż załącznik nr 3 (wersja pdf) posiada możliwość edycji. 

Pola możliwe do edycji są odblokowane. Dokumenty w formie pdf edytuje się za pomocą opcji 

„wypełnij i podpisz” (znajdującej się w pasku nawigacyjnym z prawej/lewej strony 

dokumentu).  

Dodatkowo należy wskazać, iż (pomimo zalecanego sposobu wypełniania i podpisywania 

dokumentów określonego w SIWZ) orzecznictwo KIO dopuszcza i uznaje za skutecznie 

złożone w formie elektronicznej dokumenty, które wykonawca wydrukuje, wypełni odręcznie, 

następnie zeskanuje i taki elektroniczny plik podpisze kwalifikowanym podpisem. 

 

Niemniej jednak Zamawiający udostępni na swojej stronie Biuletynu Informacji Publicznej 

w dniu 10.08.2020 r. załącznik nr 3 do SIWZ tj. oświadczenie wykonawcy składane  

na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

w wersji edytowalnej, tj. w dokumencie WORD. 

 

 

2. Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, iż etaty zarówno na serwis dzienny jak  

i popołudniowy mają być dedykowane dla Zamawiającego i dla jego siedziby głównej, tym 

samym nie dopuszcza się możliwość, aby w umowie o prace dana osoba miała wpisane np. 

½ etatu, ale w istocie dla Zamawiającego świadczyła jedynie ¼ etatu a w innym miejscu 
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kolejne ¼ etatu. Cały wymiar etatu ma być realizowany w siedzibie głównej 

Zamawiającego i dla Zamawiającego.  

 

 

 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ i ogłoszenia. 

 

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 


