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ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI  
do Zaproszenia do negocjacji z zachowaniem konkurencji  

 

w ramach postępowania o udzielenie zamówienia   

prowadzonego przez Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.  

w trybie negocjacji z ogłoszeniem  

 

 

na 

„Zaprojektowanie i wybudowanie Obiektu Data Center – Ośrodek Przetwarzania Danych wraz z  

zagospodarowaniem terenu oraz na Operatora Technologicznego Ośrodka Przetwarzania Danych” 

 

w ramach zadania  

„Zespół obiektów Data Center – elektroniczny ośrodek przetwarzania danych”  

Realizowanego w ramach projektu: 

Płocki Park Przemysłowo – Technologiczny I  

współfinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  

Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

 

 

Znak sprawy: PPPT/RPOWM/DC1/2012 
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Zamawiający – Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. w Płocku informuje, że do treści 

Zaproszenia do negocjacji z zachowaniem konkurencji (dalej Zaproszenie) w ramach przedmiotowego 

postępowania przetargowego wpłynęły następujące pytania, na które Zamawiający udziela poniżej 

odpowiedzi zgodnie z Rozdz. IV ust. 15 Zaproszenia (Część II – SIWZ): 

 

1/ Bardzo proszę o informację, czy pełnomocnictwa do prowadzenia negocjacji muszą posiadać 

wszystkie osoby, które będą w nich uczestniczyć czy też wystarczą pełnomocnictwa dla np. jednej 

osoby z każdej z trzech firmy, które podpisały zgłoszenie do udziału w przetargu, natomiast taki 

dokument nie będzie wymagany przez Państwa dla innych osób "towarzyszących" (w tym dla 

ekspertów zaproszonych przez nas z innych firm) [data zapytania: 13.09.2012r.]. 

2/ Czy Państwa wymagania będą spełnione również, o ile kluczowe osoby reprezentujące nasz Firmy 

okażą się pełnomocnictwem, tj. po 1 osobie z każdej z Firm [data zapytania: 14.09.2012r.]. 

3/ Czy dopuszczacie Państwo uczestnictwo osób, które stanowić będą wsparcie eksperckie i 

techniczne dla osób wymienionych powyżej - analogicznie do ekspertów biorących udział z Państwa 

strony [data zapytania: 14.09.2012r.]. 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zgodnie z Rozdz. III ust. 4 Zaproszenia (Część II – SIWZ) 

Zamawiający żąda od Wykonawcy złożenia wraz ze Zgłoszeniem i Ofertą pełnomocnictwa 

udzielanego osobom podpisującym Zgłoszenie i Ofertę, o ile prawo do reprezentowania Wykonawcy 

w powyższym zakresie nie wynika wprost z dokumentu rejestrowego, a zatem nie dotyczy to 

wszystkich osób, które po stronie Wykonawcy uczestniczyć będą w negocjacjach. 

Zamawiający informuje jednocześnie, że dopuszcza udział w negocjacjach osób stanowiących 

wsparcie eksperckie i techniczne po stronie Wykonawcy.  

 

4/ Proszę o przesunięcie terminu spotkania o tydzień, czyli na 25.09.2012r. [data zapytania: 

14.09.2012r.] 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że zgodnie z treścią Zaproszenia Zamawiający wskazał, iż 

negocjacje odbędą się w okresie 17 – 21 września br. Termin wyznaczony przez Zamawiającego 

zawiera się w okresie wskazanym w Zaproszeniu, z treścią którego Wykonawcy składający zgłoszenie 

mogli zapoznać się od dnia publikacji, tj. od 30 sierpnia 2012 r.  

 

Zgodnie z treścią Zaproszenia do negocjacji, Zamawiający oczekuje, iż podczas negocjacji Wykonawcy 

przedstawią zagadnienia wskazane w Zaproszeniu, przy czym prezentowane propozycje nie stanowią 
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treści oferty wiążącej, którą Wykonawca przedkłada po otrzymaniu od Zamawiającego Zaproszenia 

do złożenia oferty. 

 

5/ Czy dopuszczacie Państwo możliwość złożenia oferty przez grupę wykonawców ubiegających się o 

uzyskanie zamówienia, związanych umową zgodnie z pkt. XIV SIWZ, w składzie innym niż wykazany w 

zgłoszeniu do udziału w przetargu tzn.: 

1. Ograniczenie ilości firm w grupie (np. oferta będzie złożona przez dwie lub jedną firmę w 

ramach wykazanych w zgłoszeniu),  

2. Zastąpienie jedną lub dwóch firmami dotychczas niewykazanymi w zgłoszeniu eksperckie i 

techniczne dla osób wymienionych powyżej - analogicznie do ekspertów biorących udział z 

Państwa strony. [data zapytania: 28.09.2012r.] 

 

Odpowiedź – Zamawiający stwierdza, że w treści Zaproszenia do negocjacji z zachowaniem 

konkurencji nie wprowadzono zakazu co do zmian, o których mowa w powyższym zapytaniu. 

Występujący wspólnie wykonawcy nie określili formy współdziałania. Możliwe jest zatem wspólne 

występowanie wykonawców w poszerzonym lub zmienionym składzie o ile ich wspólna oferta 

spełniać będzie wymagania określone w Zaproszeniu do Negocjacji (części II – SIWZ). 

 

6/ W związku z przygotowywaniem dla Państwa oferty do w/w postępowania zwracam się z prośbą o 

odpowiedź na pytanie oraz o zmianę SIWZ w tym zakresie: 

1. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby dokumenty wymienione w SIWZ pkt. V.1.9.1) oraz 

V.1.9.4), tj. aktualny odpis z właściwego rejestru – KRS oraz aktualna informacja z Krajowego 

Rejestru Karnego były wystawione w przeciągu 6 miesięcy przed złożeniem oferty. 

2. Czy zamawiający wyrazi zgodę aby dokumenty wymienione w SIWZ pkt. V.1.9.2) oraz 

V.1.9.3), tj. zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego oraz zaświadczenie 

właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, były wystawione w przeciągu 3 

miesięcy przed złożeniem oferty. [data zapytania: 04.10.2012r.] 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że podtrzymuje termin ważności, określony w treści SIWZ (Część 

II Zaproszenia do negocjacji) dla dokumentów, o których mowa w Rodz. V.1. ust. 9 pkt. 1 – 4 oraz ust. 

10. W ocenie Zamawiającego uzyskanie niniejszych dokumentów, wystawionych nie wcześniej niż 1 

(jeden) miesiąc przed upływem terminu składania ofert, jest realne i możliwe do uzyskania. Czas jaki 

dzieli termin ogłoszenia o wszczęciu postępowania wraz z terminem Zgłoszenia udziału w 

postępowaniu oraz termin składania ofert, umożliwia Wykonawcom takie zaplanowanie czynności, 

aby uzyskać właściwe dokumenty we właściwym czasie. 
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Zamawiający informuje jednocześnie, że Wykonawcy, którzy nie złożą aktualnych informacji 

określonych treścią Rodz. V.1. ust. 9 pkt. 1 – 4 oraz ust. 10 SIWZ będą wezwani do ich uzupełnienia w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie. 

 

7/ W związku z przygotowywaniem dla Państwa oferty do w/w postępowania zwracam się z prośbą o 

odpowiedź na pytanie oraz o zmianę SIWZ w tym zakresie: 

1) Zamiast OC dedykowanego (oszczędność około 250 000 zł): 

a) OC zawodowe projektanta, 

b) OC ogólne. [data zapytania: 04.10.2012r.] 

 

Odpowiedź – Zamawiający nie żąda od Wykonawców przedstawienia polisy dedykowanej do 

kontraktu. Dokument polisy ubezpieczeniowej wraz z dowodem jej opłacenia podlegać będzie ocenie 

podczas procedury oceny ofert, zgodnie z treścią Zaproszenia do negocjacji z zachowaniem 

konkurencji. 

 

8/ Prosimy o odpowiedź na jaki okres winna być wystawiona gwarancja wadium? Okres ważności 

oferty wynosi 90 dni, czy wystarczający jest zatem okres ważności gwarancji wadium wynoszący 90 

dni od daty złożenia oferty? [data zapytania: 15.10.2012r.] 

 

Odpowiedź – Zamawiający informuje, że termin ważności wadium powinien odpowiadać terminowi 

związania ofertą, tj. 90 dni od dnia złożenia oferty (bez przedłużeń). Zgodnie z pkt XVI.3 3.: „Wraz z 

przedłużeniem terminu związania ofertą Wykonawca zobowiązany jest do przedłużenia ważności 

wadium w wyznaczonym terminie związania ofertą.”. 


