
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gdańsk, dnia 15.04.2019 roku 
 
Nr postępowania: ZP/PO/04/18 
 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na Wdrożenie na obszarze 
województwa pomorskiego, wspólnego dla organizatorów i przewoźników, systemu poboru opłat za przewozy w zbiorowym 
transporcie pasażerskim oraz systemu jednolitej informacji pasażerskiej  

 
W związku z przedmiotowym postępowaniem, Komisja przetargowa poniżej przedstawia odpowiedzi 

na zadane pytania w zakresie treści ogłoszenia o zamówieniu: 
 
1. „Informacja do ogłoszenia o zamówieniu treść ujednolicona po zmianach z dnia 29.03.2019 r”- Posimy o 

uzupełnienie brakujących punktów na str. 7 ogłoszenia od ust. 13) do 15), tymbardziej, że w ust. 17 jest 
odniesienie do brakującego ust. 15: „Jeżeli w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, 
o których mowa w ust. 14 powyżej, zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub 
oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem 
sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze 
względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby. Przepis 
ust. 15 powyżej stosuje się odpowiednio. 

Odpowiedź: 
Powyższe wynikał z przekonwertowania numeracji. Zamawiający dokonał odpowiedniej zmiany numeracji. 
Pozostała treść nie uległa zmianie po dokonaniu tych zmian numeracji 
 
2. Czy Zamawiający może ostatecznie wyjaśnić, czy po zmianie treści ogłoszenia z dnia 29.03.2019r. nadal 

wymaga, aby podmioty udostępniające swe zasoby w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu składały wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu JEDZ oraz 
dokumenty określone w rozdziale VII ust. 1 pkt 2)-5) Informacji do ogłoszenia o zamówieniu? Wątpliwość 
wykonawcy w tym zakresie wynika z faktu, że mimo ostatniej głębokiej zmiany z dnia 29.03.2019r. treści 
ogłoszenia Zamawiający nie zdecydował się na doprecyzowanie tej kwestii bezpośrednio w jego treści. 
Wobec powyższego oraz z faktu istnienia wyjaśniania wcześniejszej treści ogłoszenia z dnia 24.01.2019r, 
gdzie na pytanie nr 5 Zamawiający wyjaśnił, iż „Zamawiający potwierdza i wymaga aby wraz z wnioskiem 
o dopuszczenie do udziału w postępowaniu złożyć JEDZ jak również dokumenty, określone w rozdziale 
VII ust. 1 pkt 2-5 Informacji do ogłoszenia o zamówieniu, dotyczące podmiotu udostępniającego zasoby w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu”, Wykonawca nie ma pewności jakie 
dokumenty wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu mają złożyć podmioty 
udostępniające swe zasoby Wykonawcy. 

Odpowiedź: 
Powyższe wynikało z faktu że przy tworzeniu ogłoszenia o zamówienia jest ograniczona ilość znaków do 
wprowadzenia, stąd zamawiający w celu rozwiania szeregu wątpliwości stworzył dokument pod nazwą 
Informacja do ogłoszenia o zamówieniu, z którego wskazana w pytaniu okoliczność wynika z pktVII.4 tej 
informacji: Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub 
zawodowe, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz 
zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 
13–22 i ust. 5 pkt. 1 ustawy Pzp. W związku z powyższym w celu wykazania braku istnienia wobec nich 
podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków udziału w 
postępowaniu Wykonawca składa także Jednolity Europejski Dokument Zamówienia - dotyczące tych 
podmiotów. 
 
3. Prosimy o udostępnienie „Instrukcji składania oferty dla Wykonawcy”, gdyż przy próbie pobrania jej z 

platformy zakupowej pojawia się błąd. 
Odpowiedź: 
Zamawiający zamieścił taką instrukcję 


