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Uczestnicy
postępowania przetargowego
dotyczy: przetargu nieograniczonego na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektów
„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”

Zamawiający Miasto Pabianice oraz Gmina Ksawerów, w imieniu których działa Miasto
Pabianice, reprezentowane przez Prezydenta Miasta Pabianic, informuje, iż działając na podstawie
art. 38 ust. 1, 1a i 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz.1579, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, przekazuje zapytania Wykonawców do treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) wraz z udzielonymi odpowiedziami:
Pytanie nr 1:
„W rozdziale VI, ust. 6.2. pkt. 2) ppkt. a) Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu
dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy:
Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora
zastępczego lub tożsamej funkcji dla zadań polegających na budowie lub przebudowie linii
tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego, o wartości nadzorowanych robót
budowlanych nie mniejszej niż 25 000 000 PLN brutto każda inwestycja, przy czym co najmniej
jedna z ww. usług zrealizowana była w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub w oparciu o
warunki kontraktowe równoważne.
Czy Zamawiający, ze względu na zbliżoną funkcję, dopuszcza wykazanie doświadczenia, poprzez
pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub tożsamej funkcji dla zadań
polegających na budowie lub przebudowie linii kolejowej wraz z przebudową układu drogowego?”.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonuje modyfikacji brzmienia SIWZ – rozdział VI, ust. 6.2. pkt. 2) lit. a). Dotychczasowy zapis:
„Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub
tożsamej funkcji dla zadań polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej wraz z
przebudową układu drogowego, o wartości nadzorowanych robót budowlanych nie mniejszej niż 25
000 000 PLN brutto każda inwestycja, przy czym co najmniej jedna z ww. usług zrealizowana była
w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub w oparciu o warunki kontraktowe równoważne”

otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,
dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub
tożsamej funkcji dla zadań polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub kolejowej wraz z przebudową układu drogowego, o wartości nadzorowanych robót budowlanych nie
mniejszej niż 25 000 000 PLN brutto każda inwestycja, przy czym co najmniej jedna z ww. usług
zrealizowana była w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub w oparciu o warunki kontraktowe
równoważne”
Pytanie nr 2:
„W rozdziale VI, ust. 6.2. pkt. 2) ppkt. b) lit. i., j., k. Zamawiający określił warunek udziału
w postępowaniu dotyczący osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia:
i. Inspektor nadzoru ds. ITS
-wymagana liczba osób - 1 osoba
-wymagane doświadczenie zawodowe - doświadczenie zdobyte w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, przy zarządzaniu przynajmniej jednym wdrożeniem systemu ITS,
w pełnieniu funkcji Specjalisty ds. ITS lub Inspektora nadzoru ds. ITS
j. Inspektor nadzoru systemu wizyjnego
-wymagana liczba osób - 1 osoba
-wymagane doświadczenie zawodowe – opracował lub weryfikował co najmniej jeden projekt lub
koncepcję lub specyfikację techniczną dla zadania IS składającego się minimum z kamer CCTV
k. Inspektor – Analityk architektury IT
-wymagana liczba osób - 1 osoba
-wymagane doświadczenie zawodowe – co najmniej 3-letnie doświadczenie w doborze architektury
na bazie standardu FRAME, opracował lub weryfikował projekt lub koncepcję lub specyfikacje
techniczne dla zadania ITS bazującego na systemach rozproszonych, korzystających ze wspólnych
zasobów systemowych, w tym relacyjnych baz danych
Czy wyżej wymienione osoby, określane jako Inspektorzy muszą posiadać kierunkowe uprawnienia
jak w przypadku Inspektorów wymienionych w lit. b., c., d., e., f., g., oraz l.?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga kierunkowych uprawnień dla inspektorów, wymienionych w rozdziale VI
SIWZ, ust. 6.2. pkt. 2) ppkt. b) lit. i., j., k. Obowiązuje w przypadku tych osób wymagane doświadczenie zawodowe.
Pytanie nr 3:
„W rozdziale XVI ust. 16.1., pkt. 2) Zamawiający określił jakie formalności będzie musiał dopełnić
Wykonawca po wyborze najkorzystniejszej oferty w celu zawarcia umowy:
„2) złożenia aktualnej polisy lub innego dokumentu ubezpieczeniowego, potwierdzającego, że jest
on ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej
związanej z wykonaniem niniejszego zamówienia na kwotę nie niższą niż 5 000 000,00 zł na jedno
i wszystkie zdarzenia”.
Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej nie jest wskazane jako warunek udziału w postępowaniu w rozdziale VI. Czy to
oznacza, iż Wykonawca na dzień składania ofert nie musi posiadać ww. ubezpieczenia?
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Czy zawarcie polisy może nastąpić po wyborze najkorzystniejszej oferty, tzn. czy może być ona
zawarta po dniu składania ofert?”.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że wymagane ubezpieczenie OC nie zostało wskazane jako warunek udziału w postępowaniu, ale jest wymagane w toku realizacji zamówienia. Zawarcie polisy może zatem
nastąpić po dniu składania ofert, a przed podpisaniem umowy.
Pytanie nr 4:
„IDW Rozdział 15.3.1-3. Ocena doświadczenia Kierownika Zespołu (Inżyniera Rezydenta), Inspektor nadzoru robót drogowych w zakresie torowisk, Inspektor nadzoru robót elektrycznych i
elektroenergetycznych ds. sieci i zasilania trakcji tramwajowej.
• Czy i jaką ilość punktów przewiduje Zamawiający za jedno dodatkowe zadanie (dodatkowa
punktacja zaczyna się od dwóch zadań dodatkowych)?
• Sposób oceny jest nierealistyczny - maksymalna punktacja jest przyznawana za pięć dodatkowych zadań (IN elektryk - 4 zadania), co oznacza, że trzeba mieć 7 zadań w ciągu 10 lat. W
praktyce, przy średnim trwaniu podobnych zadań inwestycyjnych przez ok. 2 lata i zaangażowaniu eksperta od początku do końca inwestycji, uzyskanie maksymalnej punktacji jest niemożliwe
do spełnienia.”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że za jedno dodatkowe zadanie nie przewiduje punktacji. Dodatkowa
punktacja zaczyna się od dwóch dodatkowych zadań. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
dotyczące kryteriów oceny ofert.
Pytanie nr 5:
„IDW Rozdział 15.3.4. Ocena doświadczenia Specjalisty ds. rozliczeń.
• Czy i jaką ilość punktów przewiduje Zamawiający za jedno dodatkowe zadanie (dodatkowa
punktacja zaczyna się od dwóch zadań dodatkowych)?
• Sposób oceny jest nierealistyczny - maksymalna punktacja jest przyznawana za cztery dodatkowe zadania, co oznacza, że trzeba mieć 6 zadań w ciągu 10 lat. W praktyce, przy średnim
trwaniu podobnych zadań inwestycyjnych przez ok. 2 lata i zaangażowaniu eksperta od początku do końca inwestycji, uzyskanie maksymalnej punktacji jest niemożliwe do spełnienia.”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że za jedno dodatkowe zadanie nie przewiduje punktacji. Dodatkowa
punktacja zaczyna się od dwóch dodatkowych zadań. Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ
dotyczące kryteriów oceny ofert.
Pytanie nr 6:
„Kary umowne, umowa, par. 8.1.5, 8.1.10, 8.1.13 - jakie kryteria będzie stosował zamawiający dla
ustalenia ewentualnych naruszeń umowy, objętych karami opisanymi w ww. ust. skoro umowa nie
określa wymagań w tym zakresie. Prosimy o sformułowanie tych wymagań, pozwalające na jednoznaczne określenie zakresu i sposobu świadczenia usługi.”
Odpowiedź:
Przedmiot umowy Inżyniera Kontraktu jest opisany szeroko w Opisie Przedmiotu Zamówienia oraz
we wzorze umowy.
Obowiązki w zakresie wskazanych postanowień wzoru umowy wynikają wprost ze wskazanych
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postanowień wzoru umowy oraz z załącznika do SIWZ – Opisu Przedmiotu Zamówienia, w szczególności: w zakresie obecności personelu: pkt. 2.3.1 ppkt 5, 6, 7, 15, 16, 17; 2.4 ppkt 13 i inne; w
zakresie opóźnień w przygotowaniu informacji itp. (por. § 8.1.10 wzoru umowy) – m.in. pkt 2.1.7,
2.3.1 ppkt. 8, 2.11.1, 2.12 Opisu Przedmiotu Zamówienia.
Pytanie nr 7
Nawiązując co przetargu nieograniczonego na Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach
projektów „Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów” Wykonawca wskazuje, iż zapis w Rozdziale VI pkt.
6.2. ppkt. 2) a dotyczący oferty wspólnej, w brzmieniu:
„Zamawiający w przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania dwóch wymaganych usług za
spełniony – jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych
usług, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług,
albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia i polega na
zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy – podmiot ten musi
wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług.”
godzi w zasadę konkurencyjności, gdyż uniemożliwia udział w postepowaniu mniejszym
podmiotom, które mogą spełniać warunki udziału dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej
Wykonawcy wspólnie(łącznie).
Wykonawca prosi o zmianę powyższego zapisu na następujący:
„Zamawiający w przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania dwóch wymaganych usług za
spełniony – jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych
usług, albo uczestnicy konsorcjum łącznie wykażą się realizacją dwóch wymaganych usług,
albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia i polega na
zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Wykonawca i
podmiot muszą łącznie wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług.”.
Odpowiedź:
Zamawiający nie podziela twierdzeń wykonawcy odnośnie godzenia w zasadę konkurencyjności,
gdyż ograniczenie, jakie zostało wprowadzone przez Zamawiającego znajduje swoje uzasadnienie
w treści art. 23 ust. 5 PZP oraz orzecznictwie. Nie mniej wychodząc naprzeciw postulatowi
Wykonawcy, Zamawiający dokona modyfikacji treści SIWZ (oraz stosownej modyfikacji treści
ogłoszenia o zamówieniu) w ten sposób, że zapis w Rozdziale VI ust. 6.2. pkt. 2) lit. a) dotyczący
oferty wspólnej, w brzmieniu:
„Ze względu na obiektywnie uzasadniony charakter przedmiotowego zamówienia polegającego na
pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub tożsamej funkcji dla zadań
polegających na budowie i/lub przebudowie linii tramwajowej wraz z przebudową układu
drogowego, zgodnie z przepisami art. 23 ust. 5 ustawy, Zamawiający w przypadku oferty wspólnej
uzna warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym
wykonania dwóch wymaganych usług za spełniony – jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże
się realizacją dwóch wymaganych usług, albo jeden z uczestników konsorcjum wykaże się
realizacją dwóch wymaganych usług, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego
doświadczenia i polega na zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy –
podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług.”
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otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający w przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania dwóch wymaganych usług za
spełniony – jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług,
albo uczestnicy konsorcjum łącznie wykażą się realizacją dwóch wymaganych usług, albo w
sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia i polega na zasobach innego
podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Wykonawca i podmiot muszą łącznie
wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług.”.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje modyfikacji
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) w sposób opisany poniżej:
I. Rozdział VI SIWZ „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” w ust. 6.2 pkt 2) litera
a):
Dotychczasowy zapis:
„Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub tożsamej funkcji dla zadań polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej wraz z przebudową układu drogowego, o wartości nadzorowanych robót budowlanych
nie mniejszej niż 25 000 000 PLN brutto każda inwestycja, przy czym co najmniej jedna z ww.
usług zrealizowana była w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub w oparciu o warunki
kontraktowe równoważne”
otrzymuje brzmienie:
„Wykonawca musi wykazać się doświadczeniem, w realizacji w okresie ostatnich 5 lat przed
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym
okresie, dwóch usług polegających na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub tożsamej funkcji dla zadań polegających na budowie lub przebudowie linii tramwajowej lub kolejowej wraz z przebudową układu drogowego, o wartości nadzorowanych robót
budowlanych nie mniejszej niż 25 000 000 PLN brutto każda inwestycja, przy czym co najmniej
jedna z ww. usług zrealizowana była w oparciu o warunki kontraktowe FIDIC lub w oparciu o
warunki kontraktowe równoważne”
II. Rozdział VI SIWZ „WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU” w ust. 6.2 pkt 2) litera
a):
Dotychczasowy zapis:
„Ze względu na obiektywnie uzasadniony charakter przedmiotowego zamówienia
polegającego na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu lub Inwestora zastępczego lub tożsamej
funkcji dla zadań polegających na budowie i/lub przebudowie linii tramwajowej wraz z
przebudową układu drogowego, zgodnie z przepisami art. 23 ust. 5 ustawy, Zamawiający w
przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy
w zakresie dotyczącym wykonania dwóch wymaganych usług za spełniony – jeżeli Wykonawca
składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług, albo jeden z uczestników
konsorcjum wykaże się realizacją dwóch wymaganych usług, albo w sytuacji gdy Wykonawca,
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który nie ma wymaganego doświadczenia i polega na zasobach innego podmiotu na zasadach
określonych w art. 22a ustawy – podmiot ten musi wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych
usług.”
otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający w przypadku oferty wspólnej uzna warunek dot. zdolności technicznej lub
zawodowej Wykonawcy w zakresie dotyczącym wykonania dwóch wymaganych usług za
spełniony – jeżeli Wykonawca składający ofertę wykaże się realizacją dwóch wymaganych
usług, albo uczestnicy konsorcjum łącznie wykażą się realizacją dwóch wymaganych usług,
albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganego doświadczenia i polega na
zasobach innego podmiotu na zasadach określonych w art. 22a ustawy – Wykonawca i podmiot
muszą łącznie wykazać zrealizowanie dwóch wymaganych usług.”
III. Rozdział XIII SIWZ pt: MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA
OFERT w ust. 13.1., 13.3. i 13.9.:
Dotychczasowy zapis:
„13.1.Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta w
terminie do dnia 05.06.2018 r. do godz. 12:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do
siedziby zamawiającego) na adres: Urząd Miasta Pabianic, ul. Zamkowej 16 w Pabianicach.”
„13.3.Koperta (opakowanie) powinna być opisana:
Urząd Miejski w Pabianicach - Biuro Obsługi Interesanta
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
Oferta w postępowania na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektów
„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
Nie otwierać przed dniem 05.06.2018r. godz. 12.30”
„13.9.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 05.06.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiającego w pok. 21.”
otrzymuje brzmienie:
„13.1.Nieprzejrzystą kopertę (opakowanie) zawierającą ofertę wraz z wymaganymi
dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego w Biurze Obsługi Interesanta w
terminie do dnia 12.06.2018 r. do godz. 12:00 lub przesłać pocztą (liczy się data wpływu do
siedziby zamawiającego) na adres: Urząd Miasta Pabianic, ul. Zamkowej 16 w Pabianicach.”
„13.3.Koperta (opakowanie) powinna być opisana:
Urząd Miejski w Pabianicach - Biuro Obsługi Interesanta
ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice
Oferta w postępowania na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach projektów
„Modernizacja i rozwój komunikacji miejskiej w Pabianicach” oraz „Łódzki Tramwaj
Metropolitalny: etap Pabianice – Ksawerów”
Nie otwierać przed dniem 12.06.2018r. godz. 12.30”
„13.9.Otwarcie ofert jest jawne i nastąpi dnia 12.06.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie
Zamawiającego w pok. 21.”
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III.

Rozdział VII SIWZ pt: WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW,
POTWIERDZAJĄCYCH
SPEŁNIANIE
WARUNKÓW
UDZIAŁU
W
POSTĘPOWANIU ORAZ BRAK PODSTAW WYKLUCZENIA w ust. 7.3:
Dotychczasowy zapis:
„7.3.W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o
których mowa w ust. 7.1. pkt. 2) niniejszego rozdziału i szczegółowo opisanych w rozdziale V
ust. 6.2 niniejszej SIWZ, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załączniki nr 2 do SIWZ)
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”.
Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α w
części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać
żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził spełnienie
wszystkich wymaganych warunków udziału w postepowaniu (kryteriów kwalifikacji)
określonych w niniejszym rozdziale SIWZ.
Informacja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia
(JEDZ/ESPD)
dostępna
jest
pod
poniższym
adresem
internetowym:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ)
w formie elektronicznej: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
Zamawiający poniżej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML:
- Pobrany plik JEDZ z rozszerzeniem XML należy zapisać na komputerze.
- Następnie otwieramy stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
- Wskazujemy, że jesteśmy Wykonawcą.
- Wskazujemy, że chcemy zaimportować ESPD.
- Przy pomocy przycisku „Przeglądaj” wskazujemy pobrany ze strony BIP plik z rozszerzeniem
XML.
- Następnie wypełniamy formularz, który później drukujemy i zapisujemy na dysku twardym
(EXPORTUJ).
Wypełniony i wydrukowany formularz JEDZ należy podpisać i dołączyć do oferty.”
otrzymuje brzmienie:
„7.3. W celu wstępnego potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których
mowa w ust. 7.1. pkt. 2) niniejszego rozdziału i szczegółowo opisanych w rozdziale V ust. 6.2
niniejszej SIWZ, Wykonawca składa odpowiednie oświadczenie w części IV sekcja α
Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia (załączniki nr 2 do SIWZ)
sporządzonego zgodnie z wzorem standardowego formularza określonego w rozporządzeniu
wykonawczym Komisji Europejskiej wydanym na podstawie art. 59 ust. 2 dyrektywy
2014/24/UE zwanego dalej „Jednolitym Dokumentem”.
Zamawiający wskazuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia tylko sekcji α w
części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu Zamówienia, wówczas nie musi wypełniać
żadnej z pozostałych sekcji (A, B, C, D) w części IV Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia, ponieważ Zamawiający przyjmie, że Wykonawca potwierdził spełnienie
wszystkich wymaganych warunków udziału w postepowaniu (kryteriów kwalifikacji)
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określonych w niniejszym rozdziale SIWZ.
Wykonawca składa JEDZ korzystając z formularza załączonego do SIWZ, lub z narzędzia ESPD
udostępnionego przez Komisję Europejską pod adresem https://ec.europa.eu/tools/espd czy też
innych dostępnych narzędzi lub oprogramowania, które umożliwiają wypełnienie JEDZ i
utworzenie dokumentu, wypełniając odpowiednie pola formularza, drukuje, podpisuje i składa
wraz z pozostałą dokumentacją przetargową w oryginale w formie pisemnej.
Zamawiający informuje również, że Urząd Zamówień Publicznych udostępnił na stronie
internetowej pod adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
informację
temat dokumentu JEDZ.
Wypełniony i wydrukowany formularz JEDZ należy podpisać i dołączyć do oferty.”
IV. w Załączniku nr 2 do SIWZ- Jednolity europejski dokument zamówienia- na końcu
dokumentu- po wzorze formularza JEDZ znajduje się tekst o treści przedstawionej poniżej,
który skreśla się:
„Informacja dla wykonawców:
Zamawiający informuje, że Instrukcja wypełniania Jednolitego Europejskiego Dokumentu
Zamówienia (JEDZ) jest dostępna pod poniższym adresem:
https://www.uzp.gov.pl/baza-wiedzy/jednolity-europejski-dokument-zamowienia
Zamawiający informuje, że pod poniższym adresem jest dostępny jednolity dokument (JEDZ) w
formie elektronicznej:
https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/
Zamawiający poniższej przedstawia skróconą instrukcję postępowania z plikiem XML:
− Pobrany plik JEDZ z rozszerzeniem XML należy zapisać na komputerze.
− Następnie otwieramy stronę https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd/filter?lang=pl
− Wskazujemy, że jesteśmy wykonawcą.
− Wskazujemy, że chcemy zaimportować ESPD.
− Przy pomocy przycisku "Przeglądaj" wskazujemy pobrany ze strony BIP plik z rozszerzeniem
XML.
− Następnie wypełniamy formularz, który później drukujemy i zapisujemy na dysku twardym
(EXPORTUJ).
Wypełniony i wydrukowany formularz JEDZ należy podpisać i dołączyć do oferty.”
Pozostałe zapisy SIWZ nie ulegają zmianie.
Ponadto Zamawiający informuje, iż gwarancję wadialną należy wystawić na jednego
beneficjenta gwarancji – Miasto Pabianice, ul. Zamkowa 16, 95-200 Pabianice. Na podstawie art.
16 ust. 1 ustawy PZP Miasto Pabianice i Gmina Ksawerów przeprowadzają wspólne postępowanie
o udzielenie zamówienia publicznego, wyznaczając Miasto Pabianice jako zamawiającego
upoważnionego do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na
rzecz Miasta Pabianice i Gminy Ksawerów.
Prezydenta Miasta Pabianic
/-/Grzegorz Mackiewicz
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