
 

 

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu 

Społecznego oraz środków budżetu województwa opolskiego w ramach pomocy technicznej 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 

 

Opole, dnia 20.12.2022 r. 

Zamawiający: 

Województwo Opolskie z siedzibą:  

Urząd Marszałkowski Województwa Opolskiego 

ul. Piastowska 14, 45 – 082 Opole 

  

Postępowanie nr DOA-ZP.272.51.2022 

 

 

 Wszyscy uczestnicy postępowania 

 
 

Dotyczy: : postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy pn.: „Przeprowadzenie 

badania ewaluacyjnego pn.: „Wpływ inwestycji transportowych na sytuację społeczno-

gospodarczą województwa opolskiego”. 

 

 

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnień treści SWZ. 

Zmiana treści SWZ 

 

Zgodnie z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2022 r. poz. 1710, t.j. z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp Zamawiający  informuje, iż Wykonawca 

zwrócił się do Zamawiającego w dniu 15.12.2022r. tj. w ustawowo wyznaczonym terminie - nie 

później niż na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - z wnioskiem o wyjaśnienie treści 

SWZ.  

Na podstawie art. 284 ust. 2 Pzp, Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że 



wniosek o wyjaśnienie treści SWZ  wpłynął do Zamawiającego nie później niż na 4 dni przed 

upływem terminu składania odpowiednio ofert. 

Jednocześnie zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp  Zamawiający zmienia przed upływem terminu 

składania ofert treść Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ). Dokonaną zmianę treści SWZ 

zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania  (art. 286 ust. 7 

Pzp). 

Zestaw pytań Wykonawcy nr 1 z dnia 15.12.2022 r. 

 

1. „Zwracamy się z prośbą o weryfikację informacji zawartych w Rozdziale XXII. INFORMACJA 

O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH DOWODOWYCH ust. 10 SWZ: 

„Poleganie na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby: zgodnie z art. 117 ust. 4 Pzp w przypadku, 

o którym mowa w ust. 2 i 3 przepisu Pzp, wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie 

zamówienia dołączają do oferty oświadczenie, z którego wynika, które usługi wykonają 

poszczególni wykonawcy – Załącznik nr 7 do SWZ.” 

Art. 117 ustawy Pzp odnosi się do wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, 

natomiast w treści wyżej cytowanego fragmentu SWZ, Zamawiający wskazuje „podmioty 

udostępniające zasoby”. Prosimy o ustosunkowanie się do powyższego. 

2. Czy Zamawiający udostępni Wykonawcom wzór załącznika dla kryterium nr 4 zawartego w 

Rozdziale XVII. OPIS KRYTERIÓW OCENY OFERT WRAZ Z PODANIEM WAG TYCH 

KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT, tj. „Doświadczenie i potencjał Zespołu 

Badawczego”, czy Wykonawca ma bazować na swoim wzorze?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

 

Ad. 1  

Zapis w ust. 10 SWZ Rozdziału XXII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH 

DOWODOWYCH, dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.   

Załącznik nr 7 do SWZ stanowi, wymieniony w powyższym ustępie stanowi oświadczenie, z 

którego wynika, które usługi wykonają poszczególni wykonawcy.  

W związku z powyższym zapisy dotyczące polegania na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby 

zostały zamieszczone omyłkowo. W związku z powyższym na podst. art. 286 ust. 1 Pzp zmienia 

się treść SWZ w ust. 10 Rozdziału XXII. INFORMACJA O PODMIOTOWYCH ŚRODKACH 



DOWODOWYCH poprzez wykreślenie zdania: „Poleganie na zdolnościach technicznych lub 

zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby”. 

 

Ad. 2  

Dane niezbędne do oceny oferty w Kryterium „Doświadczenie i potencjał Zespołu Badawczego” 

zawarte są w Formularzu oferty – stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ. W związku z powyższym 

nie należy bazować na własnym wzorze.    

 
W odpowiedzi na zestaw zapytań nr 1 Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ stają się 

integralną częścią specyfikacji i są wiążące przy składaniu ofert. 

 

Zgodnie z zapisami art. 284 ust 6 ustawy Pzp zamawiający udostępnia na stronie internetowej 

prowadzonego postępowania wyjaśnienia treści SWZ. 

 

W wyniku dokonanych zmian, zmianie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu nr 2022/BZP 

00491495/01 z dnia 2022-12-13 w pkt 5.11.) 

 

 

 

 
Z upoważnienia Zarządu Województwa Opolskiego 

 
 /podpis nieczytelny/ 

Anna Kurdej-Michniewicz 
Z-ca Dyrektora Departamentu  

Organizacyjno - Administracyjnego 
       ……………………………………………………….. 

Kierownik zamawiającego lub osoba 

upoważniona do podejmowania czynności  

w jego imieniu 


