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Dotyczy: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

,,Przygotowanie i przeprowadzenie warsztat6w dotycz4cych wychowania
komunikacyjnego, w szczeg6lno5ci jazdy rowerem, w szkolach podstawowych bior4cych
udzial w kampanii ,rRowerorvy Maj".

Nr postgpowania DPZ|20 IPN I 19 I l7 .

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarz4d Dr6g Miejskich zgodnie z art.38 ust. 1 pkt 3)

ustawy z dnia29 stycznia2}}4r. Prawo zam6wieri publicznych (Dz. U. z20I5r. poz.2164 z

p62n. zm.) odpowiada na pytania zadane pnez Wykonawca.

Pytanie L

Czy Wykonawcamole byi firm4, kt6ra nie jest platnikiem VAT ?

Odpowiedf:
Zamawiajqcy wyjaSnia, i2 zgodnie art. 2 pkt 11) ustawy Pzp, ptzez Wykonawca, kt6ry mohe

zLoZyd oi.ttE w ogloszonym postgpowaniu przetargowym, nale?y rozumie6 osobg frzyczn4,

orobg pfawnQ albo jednostkq organizacyjn4 nieposiadaj4c4 osobowoSci prawnej.

Pytanie 2
Pytanie dotyczqce Zal4cznikanr 4. W oSwiadczeniu s4 dwa punkty, cytujg:

1. nie naliZymy do tej samej grupy kapitalowej, co inni wykonawcy, kt6tzy w tym

po stgpowan iu zlo?yli oferty lub oferty czq Sciowe *

2. naleiymy do grupy kapitalowej co inni wykonawcy,kllrzy w tym postgpowaniuzNo2yh

oferty tuU oferty clgSciow" i przedstawiamy/nie przedstawiamy* nastEpuj4ce dowody, 2e

powi4zania z 
-innymi 

wykonawcami nie prowadzq do zald6cenia konkurencji w

postgpowaniu o udzielenie zam6wienia

* niepotrzebne skreSlid

Rozumiem,2e gwiazdka
dwoch punkt6w (1 i 2) i
nalely skreSlid calY Punkt
Odpowiedi:

,' * niepotrzebne skreSlid" umieszczona przy punkcie nr 1 dotyczy

pomylkowo jest przy punkcie nr 1 a nie przy punkcie nr 2' Czyli

1 lub caly punkt 2?

lt
1

Skladaj4cy oSwiadczenie -
punkt 2.

zalqcznik nr 4 do slwz nalely slaeslid caly punkt 1 lub caty

Pytanie 3

i"y * dokumencie ,,Oferta" w punkcie 10: ,,OSWIADCZAMY,2e zam6wienie wykonamy

,u-il czg!;6 zam6wienia zleiimy podwykonawcom**. Podwykonawcom zamierzarny

powierzyc okreSlon4 czgS6 (zakres) prac, tj.: nale|y wpisad Stowarzyszenie kt6re, bqdzie

wsp6lpracowalo z Wykonawc? w ramach spelniania warunku zgodnie z punktem 5

dokumentu ,,Oferta":" Wykonawc a zapewni wsp6lpraca ptzy zaigciach (np' w postaci
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konsultacji scenariuszy, prowadzenia szkolenia dla trener6w) z organizacjq poznzqdowq (w

rozumieniu Ustawy o dzialalnoSci poZy'tku publicznego i wolontariacie), kt6ra wykazuje sig

doSwiadczeniem w przeprowadzeniu szkoleri lub warsztat6w z zakresu wychowania

komunikacyjnego, jazdy rowerem po miescie, promocji zr6wnowalonej mobilno6ci".

Odpowiedf:
ZatnawiajEcy wyjaSnia, iZ punkt 10 druku oferty dotyczy podwykonawc6w na, kt6rych mo2e

powotai-sig Wykonawca przy realizacji przedmiotu zam6wienia. Decyzia nale?y do

Wykonawcy. Natomiast w punkcie 5 oferty okreslone zostalo kryterium ,jakoS6,

merytoryczna zawarto36 oferty", kt6re jest oferowane pruez Wykonawca skladaj4cego ofertq

w przedmiotowym PostqPowaniu.
Jeinoczesnie informuj eiy, iz merytoryczna zawartoSi oferty w kryterium jakoS6, za ktbr4

Wykonawca otrzymuj e punkty nie j est r6wnoznac zna z podv'rykonawstwem.

Pytanie 4
iry * zalqcznikunr 3 ,,wykazos6b" wystarczy, 2e obok nazwiska trenera dedykowanego do

pelnienia obowi4zk6w prowadz?cego warsztaty: jest informacja: ,,DoSwiadczenie w pracy z

dzieimi i mlodzie14 nie mniej sze ruZ 2lata." - czy teZ nalely napisai konkretne rozpisane

doSwiadczenie w pracy z dziefmiirrtodzieZq? Kolumna: ,,DoSwiadczenie zawodowe -
zgodnie z ppkt 7.z.LI. SIWZ".
OdpowiedZ:
W odpowiedzi wyjaSniamy, rZ w zal4czniku nr 3 v'rystarczy podai nazwiskg trenera 'kt6ry
,pelnia warunek-postawiony ptzez Zarnawiaiqcego w ppkt. 7.2.1.1.-SIWZ' Dodatkowo

informujemy, iZ ialqcznik nr 3 sklada na wezwanie Zamawiaj4cego Wykonawca' kt6rego

oferta zostanie najwyzej oceniona
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