Olsztyn, dnia 18 listopada 2020 roku
Do wszystkich Wykonawców
biorących udział w postępowaniu
L.dz.: ZP/AS/7339/2020
Przedmiot zamówienia: Odbiór i zagospodarowanie odpadów budowlanych o kodach 17 01 01, 17 01
02, 17 01 03, 17 01 07
nr referencyjny nadany przez Zamawiającego: ZGOK/PN/97/2020

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO
NA PYTANIA WYKONAWCY Z DNIA 18 LISTOPADA 2020 ROKU
[ZESTAW NR 3]
Pytanie nr 1
(…) czy do podpisu dokumentów przetargowych przez osobę upoważnioną może być wystawione
zwykłe pełnomocnictwo Prezesa firmy, czy potrzebne jest pełnomocnictwo notarialne lub czy w ogóle
może być podpis osoby upoważnionej czy musi być złożony tylko przez Prezesa firmy?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami IDW Rozdz. X ust. 4 i 5:
Oferta musi być napisana w języku polskim, w formacie danych zgodnym z obowiązującym
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram
Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci
elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, np. .pdf, .doc, .docx,
.odt. i podpisana kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osobę upoważnioną do
reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji Wykonawcy określoną w rejestrze lub
innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej Wykonawcy albo przez
upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Wybór formatu musi umożliwiać użycie
kwalifikowanego podpisu elektronicznego.
Jeżeli osobą podpisującą ofertę, nie jest osoba upoważniona na podstawie dokumentu
wymienionego w Rozdziale VI ust. 2 pkt 2.4. IDW, należy wraz z ofertą złożyć pełnomocnictwo do
podpisania oferty, oświadczeń i pozostałych wymaganych przez Zamawiającego dokumentów oraz do
składania ewentualnych wyjaśnień. Pełnomocnictwo jest składane w oryginale podpisane
kwalifikowanym podpisem elektronicznym przez osoby do tego upoważnione lub w formie
elektronicznej kopii poświadczonej notarialnie. Pełnomocnik ma obowiązek złożyć wraz z
pełnomocnictwem dokument, z którego wynika uprawnienie osób udzielających pełnomocnictwa do
reprezentowania podmiotu udzielającego pełnomocnictwa.
Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o. o. z siedzibą w Olsztynie
ul. Lubelska 53, 10-410 Olsztyn, tel. 89 555 20 10, email:zgok@zgok.olsztyn.pl,
REGON 510734049, NIP 739-29-54-369, numer rejestrowy BDO:000027736
KRS 0000097877 Sąd Rejonowy w Olsztynie, Kapitał zakładowy wniesiony 29 993 500zł

Pytanie nr 2
(…) Czy mogłabym prosić o numer kontaktowy do Pani Bagińskiej celem uzyskania jeszcze kilku
informacji?
Odpowiedź:
Zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych art. 9 ust 1: Postępowanie o udzielenie zamówienia,
z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie, prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
W niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia komunikacja między Zamawiającym
a Wykonawcami, w tym wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje,
przekazywane są formie elektronicznej przy użyciu:
o miniPortalu dostępnego pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
lub
o ePUAP-u dostępnego pod adresem https://epuap.gov.pl/wps/portal,
lub
o poczty elektronicznej Zamawiającego zamowienia@zgok.olsztyn.pl.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że przepisy ustawy PZP nie pozwalają na jakikolwiek inny
kontakt - zarówno z Zamawiającym jak i osobami uprawnionymi do porozumiewania się
z Wykonawcami - niż wskazany w Rozdziale VII IDW. Oznacza to, że Zamawiający nie będzie reagował
na inne formy (oraz adresy) kontaktowania się z nim, w szczególności na kontakt telefoniczny lub/i
osobisty.
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