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Olsztyn, dn. 05.12.2016r.
Zamawiający
Olsztyński Park Naukowo Technologiczny
ul. Wł. Trylińskiego 2, 10-683 Olsztyn
Do wiadomości
uczestników postępowania
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Realizacja usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów komercjalizacji,
opracowania strategii marketingowych, identyfikacji wizualnych i ksiąg znaków, strategii sprzedaży
oraz budowania marki na potrzeby 13 przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma
startowa dla nowych pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego
Polska Wschodnia 2014-2020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1
Platformy startowe dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych
pomysłów, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego”.
Pytania i odpowiedzi (1)
Zamawiający, Olsztyński Park Naukowo - Technologiczny, w związku z prowadzonym postępowaniem
pn. „Realizacja usług w zakresie przeprowadzenia warsztatów komercjalizacji, opracowania strategii
marketingowych, identyfikacji wizualnych i ksiąg znaków, strategii sprzedaży oraz budowania marki na
potrzeby 13 przedsiębiorstw typu startup w ramach projektu pn. „Platforma startowa dla nowych
pomysłów Hub of Talents” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 20142020, Osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia, Działania 1.1 Platformy startowe
dla nowych pomysłów, Poddziałania 1.1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów, finansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego” działając na podstawie art. 38 ust. 1
ustawy Prawo zamówień publicznych, przedstawia poniżej treść złożonych pytań oraz stosowne
wyjaśnienia, tj.:
Pytanie nr 1:
W załączniku 1 Formularz Oferty
Dotyczy Zadań 4 oraz 5:
Sekcja Oświadczenia:
Punkt 8 - Czy już tutaj mamy wskazać osoby (min. 3 specjalistów w zad 4 oraz min 3 specjalistów
w zad.5), którzy będą uczestniczyć w realizacji zadań? Jeśli są to osoby prywatne, to jakie ich dane mam
podać?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że w powyższym fragmencie formularza,
Wykonawca Zobowiązany jest podać wyłącznie informacje o tym, czy zamierza podczas realizacji
przedmiotowego zamówienia korzystać z podwykonawców. Jeśli tak, to wówczas, należy wskazać
nazwę firmy oraz jej adres (wymóg ten dotyczy także osób fizycznych).
Dodatkowo Zamawiający wyjaśnia, że specjaliści/ eksperci, którymi powinien dysponować Wykonawca
w zakresie zadania nr 4 i 5, wykazywani są w ramach warunków udziału w postępowaniu. Informacje
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na ich temat należy przedstawić na wezwanie Zamawiającego wystosowane w trybie art. 26 ust. 2
ustawy Prawo zamówień publicznych, a więc na etapie badania i oceny ofert.
Uwaga: Wszystkie oświadczenia, formularze należy wypełniać zgodnie z określonymi w ich treści
wskazówkami.
Pytanie nr 2:
W załączniku 1 Formularz Oferty
Sekcja Dokumenty
Jakie dokumenty, oprócz załączników 1, 2 oraz 3 mamy tutaj wpisać?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że w powyższym fragmencie formularza
oferty należy przedstawić informację o dokumentach, które Wykonawca składa wraz z ofertą. Będą to
zatem m.in. wymagane oświadczenia, których wzory zostały załączone do SIWZ i/lub pełnomocnictwo
dla osoby podpisującej ofertę w imieniu Wykonawcy. Zamawiający informuje dodatkowo, że Rozdział
XIII. Opis przygotowania oferty (str. 8) jasno wskazuje jakie dokumenty Wykonawca powinien złożyć
wraz z ofertą.
Pytanie nr 3:
W załączniku 2
Sekcja: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA
Czy tutaj mamy wpisać imiona i nazwiska osób-specjalistów (min. 3 do zadania 4 oraz min 3 do zadania
5), którzy będą uczestniczyć w realizacji zadań? Jeśli są to osoby prywatne, to jakie ich dane mam
podać?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że przywołany fragment oświadczenia
Wykonawca, wypełnia wyłącznie w przypadku, gdy decyduje się na wykazanie spełnienia warunków
udziału w postępowaniu wykorzystując do tego zasoby innych podmiotów - wg. zasad opisanych
w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Wówczas, Wykonawca zobowiązany jest podać
wszystkie informacje wskazane we wzorze ww. oświadczenia, tj. pełną nazwę/ firmę, adres, a także
w zależności od pomiotu NIP/PESEL, KRS/CEiDG) - zgodnie ze wskazówkami Zamawiającego, które
wyraźnie, kolorem niebieskim zostały w nim przedstawione.
Uwaga: Wszystkie oświadczenia, formularze należy wypełniać zgodnie z określonymi w ich treści
wskazówkami.
Pytanie nr 4:
W załączniku 3:
Sekcja: OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:
Czy tutaj mamy wpisać imiona i nazwiska osób-specjalistów (min. 3 do zadania 4 oraz min 3 do zadania
5), którzy będą uczestniczyć w realizacji zadań? Jeśli są to osoby prywatne, to jakie ich dane mam
podać?
Odpowiedź:
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, że w fragmencie oświadczenia (wg. wzoru
przedstawionego w załączniku nr 3 do SIWZ) pn. „INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM
NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW”, należy podać informacje - zgodnie ze wskazówkami
Zamawiającego, które wyraźnie, kolorem niebieskim zostały w nim przedstawione. Dodatkowo,
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Zamawiający wyjaśnia (analogicznie do odpowiedzi na pytanie nr 3), że przywołany fragment
oświadczenia Wykonawca, wypełnia wyłącznie w przypadku, gdy decyduje się na wykazanie spełnienia
warunków udziału w postępowaniu wykorzystując do tego zasoby innych podmiotów - wg. zasad
opisanych w art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Jeśli korzystacie Państwo
z własnych zasobów (tj. z własnych pracowników, a nie innych firm), wówczas ww. fragment
oświadczenie pozostaje pusty lub oznaczony informacją „nie dotyczy”.
Uwaga: Wszystkie oświadczenia, formularze należy wypełniać zgodnie z określonymi w ich treści
wskazówkami.

Zatwierdzam
Wojciech Samulowski
Dyrektor
Olsztyńskiego Parku Naukowo - Technologicznego
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