
 

 
Numer sprawy: DZ/05/22 

Warszawa, 23.03.2022 r. 
                

 Do Wykonawców 
 
Dotyczy postępowania przetargowego: Dostawa aparatury na potrzeby realizacji projektu: 
Dostawa samochodu pomiarowego wraz z adaptacją 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Działając na podstawie art. 135 ust. 5 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający przekazuje treść pytań  

do Specyfikacji Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami.  

  
Proszę o odpowiedź na pytania dotyczące ogłoszenia o zamówieniu  
"Przyrządy nawigacyjne  2022 / S 036-092194" 
Dostawa samochodu pomiarowego wraz z adaptacją  
Nr ref DZ / 05 / 22 
 
  
Ze względu na możliwość składania ofert na poszczególne części, 
chcielibyśmy złożyć ofertę dotyczącą części nr 2   38110000-9   Przyrządy nawigacyjne; 
"Odbiornik GNSS RTK, Odbiornik GNSS RTK z modułem IMU" 
  
 Pytanie 1:  
Czy wypełnione wymagane dokumenty podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
oraz dane techniczne oferowanego sprzętu można przesłać na bieżący adres e-mail:  dz@il-pib.pl ; 
czy jedynie poprzez ePUAP ? 
 
Odpowiedź : 
Zgodnie z zapisem pkt. 14.1 SWZ tj.: 
„Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć  

za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany lub wycofania oferty dostępnego  

na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu na skrzynkę ePUAP: 

/ILPIB/SkrytkaESP  do dnia 24.03.2022 r. do godz. 10.00”. 

 
 
Pytanie 2: 
Czy obligatoryjne dokumenty obligatoryjne (pdf podpisane kwalifikowanym podpisem 
elektronicznym) do przesłania to (proszę  o potwierdzenie, jeśli jest niezbędny jeszcze inny 
proszę o informację) 
  
 - wypełniony dokument z ofertą  
- oświadczenie o przynależności (albo braku przynależności) do tej samej grupy kapitałowej 
- formularz JEDZ (Jednolity Europejski dokument Zamówienia)  
- dane techniczne zaoferowanego sprzętu (w języku angielskim są dopuszczalne jak rozumiem) 
- podpisane projektowane postanowienia umowy 
- dowód wniesienia wymaganego wadium 1000 zł    (bankowe potwierdzenie przelewu) 

mailto:dz@il-pib.pl


  
  
  
Odpowiedź : 
Zgodnie z pkt 10.1, 10.2 oraz 10.4 na ofertę składają się: 

1. formularz oferty zgodny w treści z Załącznikiem Nr 1 do SWZ , 

2. dokumenty potwierdzające uprawnienie do podpisania oferty oraz do podpisania lub 
poświadczenia za zgodność z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów. Jeżeli 
odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji dokumentem właściwym jest 
odpis lub informacja z Krajowego Rejestru Sądowego, Centralnej Ewidencji i Informacji o 
Działalności Gospodarczej lub innego właściwego rejestru lub dokumenty na podstawie 
których dokonuje się wpisu do właściwego rejestru lub ewidencji, np. uchwała właściwego 
organu Wykonawcy; 

3. pełnomocnictwo, w przypadku, gdy ofertę lub załączone do niej oświadczenia lub dokumenty 
podpisuje pełnomocnik; 

4. dokument potwierdzający wniesienie wadium; 

5. JEDZ (zgodny w treści z Załącznikiem Nr 2 do SWZ), aktualny na dzień składania ofert, celem 
wstępnego potwierdzenia, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania. W 
przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców, JEDZ składa każdy z 
Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie; 

6. szczegółowy opis techniczny oferowanego sprzętu, potwierdzający spełnienie wymagań 
określonych w opisie przedmiotu zamówienia oraz standardową dokumentację techniczną 
producenta. Zamawiający dopuszcza przedstawienie opisu technicznego w języku angielskim.  

UWAGA! Opis techniczny wraz ze standardową dokumentacją techniczną producenta, 
czytane łącznie, muszą odnosić się i potwierdzać wszystkie parametry techniczne  
i funkcjonalności, określone w opisie przedmiotu zamówienia. 

 
Zgodnie z pkt. 10.3 SWZ, Wykonawca przedstawia na wezwanie Zamawiającego: 
 
1. oświadczenie Wykonawcy o aktualności informacji zawartych w oświadczeniu JEDZ,  

w zakresie podstaw wykluczenia z postępowania wskazanych przez zamawiającego, 

zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 3 do SWZ; 

2. informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym  

w art. 108 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 ustawy Pzp, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed jej 

złożeniem; 

3. odpisu lub informacji z Krajowego Rejestru Sądowego lub z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, 

jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu potwierdzenia 

braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Wykonawca może 

w formularzu oferty wskazać adres strony internetowej, z której Zamawiający, za pomocą 

bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych może uzyskać w/w dokument, potwierdzający 

uprawnienie do podpisania oferty oraz podpisania lub poświadczania za zgodność  

z oryginałem składanych oświadczeń lub dokumentów; 

4. oświadczenia wykonawcy, o braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, z innym 

wykonawcą, który złożył odrębną ofertę, ofertę częściową albo oświadczenia  

o przynależności do tej samej grupy kapitałowej wraz z dokumentami lub informacjami 

potwierdzającymi przygotowanie oferty, oferty częściowej niezależnie od innego wykonawcy 

należącego do tej samej grupy kapitałowej, zgodnego z wzorem stanowiącym Załącznik nr 4 

do SWZ. 


