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nr referencyjny postępowania - OMGGS/PN/02/2020          Gdańsk, dnia 25.11.2020 r.  
    

 
 

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 
 

 

dot.: „OPRACOWANIE KONCEPCJI STWORZENIA KLASTRA ENERGII NA TERENIE OBSZARU METROPOLITALNEGO 
GDAŃSK-GDYNIA-SOPOT” 

 

 

Działając w oparciu o art. 38 ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity:  Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”, Zamawiający przekazuje pytania Wykonawców 
do treści siwz wraz z wyjaśnieniami:  

 

I. ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO NA PYTANIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 
ZAMÓWIENIA 

Pytanie nr 1:  

cyt.: 

Czy na etapie składania oferty wymagane jest przedstawienie konkretnego podwykonawcy z nazwy? 
„koniec cytatu” 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający informuje, iż zgodnie z siwz (Rozdział 1 ust. 15) „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 
podwykonawcy. Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom i podania przez Wykonawcę nazwy firm podwykonawców (o ile są znane)”. 

Reasumując, w składanej ofercie Wykonawca przedstawia informacje, w których posiadaniu jest w momencie składania 
oferty, np.: zakres zamówienia, który zamierza powierzyć podwykonawcy bez wskazania firmy podwykonawcy o ile nie jest 
mu znana. 

 

Pytanie nr 2: 

cyt.: 

Zwracam się do Państwa z prośbą o udostępnienie informacji na temat szacunkowej wartości zamówienia jaką 
zamierzają Państwo przeznaczyć na jego realizację. 

„koniec cytatu” 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 3: 

cyt.:  
Proszę o wyjaśnienie / doprecyzowanie w jakiej formie Zamawiający określił wytyczne dot. usług ujętych w 
przedmiocie zamówienia tj. 

a) inwentaryzacja istniejących źródeł ekologicznych (OZE); 
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b) inwentaryzacja źródeł ciepła opartych na paliwach kopalnych (m.in. lokalne ciepłownie/kotłownie) jako 

obiekty do potencjalnego przeprowadzenia modernizacji; 

c) inwentaryzację planowanych i budowanych źródeł wytwórczych (m.in. spalarnia odpadów); 

w jakiej formie Wykonawca ma przeprowadzić ww. inwentaryzacje (bezpośrednich spotkań – inspekcji, ankiet 
papierowych, ankiet telefonicznych, ???) i na jakiej grupie mają ww. inwentaryzacje być przeprowadzone. 

 „koniec cytatu” 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Na etapie wyłaniania wstępnych lokalizacji Zamawiający oczekuje przeprowadzenia inwentaryzacji w oparciu                                      
o udostępnione przez Zamawiającego i ogólnodostępne informacje (m.in. z dokumentów strategicznych, czy stron 
internetowych) oraz przygotowanych ankiet dla samorządów.  
Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania innych metod inwentaryzacji zaproponowanych przez Wykonawcę. 
Szczegółowa inwentaryzacja wymagana będzie na etapie realizacji przedmiotu zamówienia, po uzgodnieniu                                           
z Zamawiającym lokalizacji Klastra. 
 

Pytanie nr 4: 

cyt.:  
Chciałbym się dowiedzieć, czy budżet przeznaczony na realizację tego zamówienia jest jawny oraz w przypadku 
jeżeli jest, czy mogłaby mi Pani podać ten budżet? 

 „koniec cytatu” 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający informuje, iż działając zgodnie z art. 86 ust. 3 uPzp, bezpośrednio przed otwarciem ofert poda kwotę, jaką 
zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. 

 

Zawarte w przedmiotowym dokumencie informacje nie prowadzą do zmiany ogłoszenia 611438-N-2020 z dnia 
17.11.2020 r.  

Niniejszy dokument staje się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu.  

Wszelkie informacje zawarte w dokumencie są wiążące dla Wykonawców i winny być uwzględnione w składanej 
ofercie. 

 

                         Kierownik Zamawiającego 

Prezes Zarządu OMG-G-S 
 

                Michał Glaser 
               /podpisano elektronicznie/ 
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