Wrocław dnia, 23.12.2015 r.

DO:
WYKONAWCÓW
BIORĄCYCH UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU
Dotyczy:

postępowania przetargowego nr ref.: ZP/PN/21/2015 prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie
art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych

ZAWIADOMIENIE
WNIESIONE PYTANIA I UDZIELONE ODPOWIEDZI:

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013
r. poz. 907 z późn. zm.) - Zamawiający: Wrocławski Komitet Organizacyjny – Światowe Igrzyska Sportowe
2017 Sp. z o.o – zawiadamia, że w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego o wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust.
8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.)
pn. „Kompleksowe prowadzenie usług w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacji księgowopodatkowej oraz usług w zakresie kadrowo płacowym na rzecz Zamawiającegow
roku 2016”
(nr ref.: ZP/PN/21/2015) – do Zamawiającego zostały wniesione pytania dot. treści SIWZ.

Poniżej przedstawiamy treść wniesionych pytań oraz odpowiedzi udzielonych przez Zamawiającego –
zgodnie numeracją porządkową nadawaną przez Zamawiającego (wg kolejności ich wpływu w
prowadzonym postępowaniu):

Pytanie nr 15:
jaka jest szacowana ilość dokumentów w miesiącu?
Odpowiedź nr 15:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1 (w piśmie Zamawiającego z dnia 21.12.2015 roku.)
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Pytanie nr 16:
ile jest rachunków bankowych i jakie waluty?
Odpowiedź nr 16:
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 9 (w piśmie Zamawiającego z dnia 21.12.2015 roku.)

Pytanie nr 17:
ile w miesiącu będzie transakcji walutowych?
Odpowiedź nr 17:
Zamawiający może wskazać, iż dotychczas dokonywał w roku kalendarzowym do 5 transakcji walutowych
(w innych walutach niż PLN).

Pytanie nr 18:
w jakiej formie muszą być przedstawione zaświadczenia o niezaleganiu za zgodność z oryginałem wystarczy? czy może to być nasze oświadczenie
ze nie zalegamy a po ewentualnej wygranej przetargu dostarczone
oryginały z US i ZUS
Odpowiedź nr 18:
Zamawiający oczekuje przedłożenia wraz z ofertą zaświadczeń (ZUS, US) wskazanych w SIWZ, wystawionych
nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. Wykonawca może złożyć przedmiotowe
zaświadczenia w formie oryginały lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

Prosimy o uwzględnienie powyższych odpowiedzi w treści składanych ofert.
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