Warszawa, dnia 31 sierpnia 2020 r
NFOSiGW-WZ.52.13.2020.16
Do Wykonawców
w przetargu nieograniczonym
nr WZ/19/2020
dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na Ocenę merytoryczną II stopnia wniosków o dofinansowanie składanych do Programu Środowisko,
Energia i Zmiany Klimatu w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego
na lata 2014-2021 – Część 2: Energia. Nr sprawy WZ/19/2020.

W związku z pytaniami zadanymi przez jednego z Wykonawców, przekazuję poniżej treść
pytań wraz z odpowiedziami.
Pytanie 1
Proszę o odpowiedź czy na etapie składania ofert wymagacie Państwo dostarczenia
zobowiązania osoby fizycznej, z którą planujemy podpisać umowę. Zaliczamy ją do 15osobowego zespołu, którego skład mamy wykazać. Osoba ta nie posiada podpisu
elektronicznego, co stanowi dla nas problem.
Jeżeli tak to bardzo proszę o wskazanie innej możliwości dostarczenia danego dokumentu.
Odpowiedź 1
Zamawiający wyjaśnia, że nie jest wymagane zobowiązanie ani inne oświadczenie osoby, jeżeli
Wykonawca dysponuje lub będzie dysponował do realizacji zamówienia tą osobą
bezpośrednio. Natomiast gdy Wykonawca dysponuje osobą pośrednio, tzn. gdy Wykonawca
polegać będzie na zasobach innego podmiotu (podmiotu trzeciego), który udostępni
Wykonawcy swój zasób (np. udostępnia Wykonawcy swoich pracowników do realizacji
zamówienia), wtedy, zgodnie z art. 22a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm), zwanej dalej ustawą Pzp, Wykonawca
zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż faktycznie będzie miał udostępniony ten
zasób (np. osobę), przedstawiając w szczególności zobowiązanie podmiotu trzeciego do
oddania Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu
zamówienia.
Pytanie 2
Bardzo proszę o wyjaśnienie:
Czy szacunkowa wartość zamówienia bez vat dotyczy zamówienia podstawowego na 100
sztuk czy zamówienia podstawowego plus opcjonalnie dodatkowo 50 sztuk (łącznie 150
sztuk).
Odpowiedź 2
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z art. 34 ust. 5 ustawy Pzp, jeżeli w zamówieniu przewiduje
się prawo opcji, przy ustalaniu wartości szacunkowej zamówienia uwzględnia się największy
możliwy zakres zamówienia, tzn. z uwzględnieniem prawa opcji.
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