
 
 

 
 

nr referencyjny postępowania – OMGGS/TP2/03/2021  
 

Gdańsk, dnia 10.11.2021 r.  
 

Dot.: OPRACOWANIA POTRZEB DORADCZYCH W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, 
PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ I OPRACOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO DO EBI W PROGRAMIE ELENA  
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY 
 
Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2021 r poz. 1129 ze zm.) – dalej: uPzp, wykonawcy zwrócili się do 
zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.  
W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:  
 
Pytanie nr 1:  
cyt.:  
 W nawiązaniu do opublikowanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę pn. 
„OPRACOWANIE POTRZEB DORADCZYCH W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, 
PRZYGOTOWANIE ZAŁOŻEŃ I OPRACOWANIE WNIOSKU APLIKACYJNEGO DO EBI W PROGRAMIE 
ELENA”, zwracamy się z prośbą o zmianę warunków udziału w postepowaniu.  
Zgodnie z pkt VIII. SWZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się 
Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:  
1) /…/  
2) /…/  
3) /…/  
4) zdolności technicznej i zawodowej:  
Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że: 
a. W okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie) wykonał co najmniej jedną ekspertyzę/publikację/pracę analityczną o tematyce 
tożsamej z przedmiotem zamówienia- opracowanie dokumentów z zakresu analizy inwestycji energetycznych 
w JST. 

b. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji przedmiotu 
zamówienia posiadającą doświadczenie w opracowaniu dokumentów z zakresu analiz inwestycji 
energetycznych, a która jest autorem lub współautorem co najmniej jednego opracowania tożsamego z 
przedmiotem zamówienia, zrealizowanego w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, (a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie).  

 
Wnioskujemy o zmianę powyższego zapisu w pkt VIII. SWZ WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU na: 
1) /…/  
2) /…/  
3) /…/  
4) zdolności technicznej i zawodowej:  
Wykonawca spełni warunki dotyczące zdolności zawodowej, jeżeli wykaże, że: 
a. W okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest 

krótszy w tym okresie) wykonał co najmniej jedną ekspertyzę/publikację/pracę analityczną o tematyce 
tożsamej z przedmiotem zamówienia- opracowanie dokumentów z zakresu analizy inwestycji energetycznych 
w JST. 

b. Dysponuje lub będzie dysponował co najmniej jedną osobą, która zostanie skierowana do realizacji przedmiotu 
zamówienia posiadającą doświadczenie w opracowaniu dokumentów z zakresu analiz inwestycji 



 
 

 
 

energetycznych, a która jest autorem lub współautorem co najmniej jednego opracowania tożsamego z 
przedmiotem zamówienia, zrealizowanego w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, (a 
jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie). „koniec cytatu”  

 
Odpowiedź na pytanie nr 1:  
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej przez Wykonawcę zmiany.  
 
Pytanie nr 2: 
Cyt.: 
Czy istnieje możliwość przesunięcia terminu składania ofert o 10-14 dni tak by móc przygotować dla Państwa 
najlepszą ofertę? „koniec cytatu” 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2:  
Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy i nie wyraża zgody na przedłużenie terminu składania ofert. 
 
 
Dokument staje się nieodłącznym elementem swz.  
Wszystkie informacje zawarte w tym dokumencie są wiążące dla Wykonawców i powinny być uwzględnione w 
składanej ofercie. 
 
 
       Prezes Zarządu Obszaru Metropolitalnego 
       Gdańsk-Gdynia-Sopot 
 

Michał Glaser 
/podpisano elektronicznie/ 
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