
 

 
Projekt „μGranty B+R dla przedsiębiorstw” jest współfinansowany w ramach Regionalnego Programu  

operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa: 01 Komercjalizacja wiedzy, 
Działanie: 01.01. Ekspansja przez innowacje. 

 

                            

Gdańsk, 27.08.2021 r. 

 

 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego numer PZ/06/2021/mG/EX prowadzonego w 
trybie podstawowym bez negocjacji pn.  usługi eksperckie realizowane w projekcie „μGranty B+R dla 
przedsiębiorstw" (Projekt) w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Pomorskiego na lata 20142020, Osi Priorytetowej 01. Komercjalizacja wiedzy, Działania 01.01. 
Ekspansja przez innowacje, Poddziałania 01.01.01. Ekspansja przez innowacje – wsparcie dotacyjne. 
 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych /zwanej dalej ustawą 

Pzp/ (tekst jednolity: Dz.U.2021 poz. 1129 z późniejszymi zmianami) informuje, iż do zamawiającego, 

wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Zamawiający udziela 

odpowiedzi na pytanie. 

 
  
Pytanie 1.  

Czy ekspert merytoryczny może współpracować z firmą komercyjną z sektora ISP w ramach umowy o 

dzieło. Jest tak w moim przypadku, współpracuję z firmą xxx sp z o.o. Czy nie wyklucza mnie to w tym 

postępowaniu? 

 

Odpowiedź: 

W rozdziale VI ust. 1 pkt 4 SWZ zamawiający określił warunek dot. zdolności technicznej lub 
zawodowej, tj. Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje lub 
będzie dysponować osobą występującą w realizacji zamówienia w roli eksperta merytorycznego, która 
współpracowała i zakończyła współpracę w okresie ostatnich 3 lat przed złożeniem oferty z 
podmiotem z sektora biznesu. Przez współpracę należy rozumieć udział w pracach zespołu 
wykonującego badania przemysłowe lub/i eksperymentalne prace rozwojowe na rzecz podmiotu z 
sektora biznesu lub udział w pracach zespołu wykonującego prace na rzecz podmiotu z sektora 
biznesu w ramach projektu badawczego lub prace dla podmiotu z sektora biznesu przy wdrożeniu 
nowego produktu lub usługi. Przez podmiot sektora biznesu zamawiający rozumie podmioty, o których 
mowa w artykule 431 Kodeksu Cywilnego.  
Współpraca w roli eksperta merytorycznego musi dotyczyć co najmniej jednego obszaru ISP 

określonego dla części, w której Wykonawca składa ofertę. 

Przed upływem terminu otwarcia ofert zamawiający nie jest uprawniony do oceny ofert, w tym do 

stwierdzenia czy wykonawca podlega czy nie podlega wykluczeniu z postępowania. 

Powyższe odpowiedzi oraz wprowadzone zmiany stanowią integralną część SWZ i są wiążące 

dla wszystkich Wykonawców. 

 

 

Prezes Zarządu  
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         Mariusz Machajewski 

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej) 


