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WYKONAWCY 
W postępowaniu 

 
 

                                             Gdańsk, 30 czerwca 2017 r. 
 

Znak EOP-AZL-000402-2017 
Dot. Zapytanie ofertowe – wykonanie studium wykonalności budowy systemu magazynowania energii 

Postępowanie nr N/1/AZ/ZO/15/17 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI ZAPROSZENIA 
 
Na podstawie art. 22 Regulaminu udzielania zamówień w ENERGA-OPERATOR SA zamawiający udziela 
odpowiedzi na pytania zadane w przedmiotowym postępowaniu: 

 
Pytanie nr 1: 
W związku z zainteresowaniem firmy ……. złożeniem oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania 
ofertowego na wykonanie studium wykonalności budowy systemu magazynowania energii (nr 
N/1/AZ/ZO/15/17) zwracamy się do Państwa z zapytaniem  
a) czy dopuszczacie Państwo do udziału w ww. postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o 

Zamówienie (chodzi nam o formę jaką jest Konsorcjum)? 
b) Jeżeli tak, to czy do oferty wystarczy Państwu pełnomocnictwo od Partnera Konsorcjum dla Lidera do 

podpisania oferty i dokumentów w jego imieniu?  
c)   Czy też dokumenty formalne takie jak:  

4.2.3.   aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospo-
darczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawiony nie wcze-
śniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, 

4.2.4.   aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wyko-
nawca nie zalega  z opłacaniem podatków, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upły-
wem terminu składania ofert, 

4.2.5.   aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolni-
czego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem po-
datków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, wystawione nie wcześniej 
niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert, 

muszą pochodzić od wszystkich firm tworzących Konsorcjum? 
Odpowiedź: 
a) Zamawiający dopuszcza wspólny udział Wykonawców w postępowaniu np. w formie Konsorcjum.  
b) Tak wystarczy do oferty dołączyć pełnomocnictwo Partnera Konsorcjum dla Lidera do podpisania 

oferty i dokumentów w jego imieniu. 
c) Tak, wymagane są dokumenty określone w pkt 4.2.3., 4.2.4. 4.2.5. 
oraz  
Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia, zgodnie ze wzorem stanowiącym zał. nr 4. 
 
 

Pytanie nr 2: 
a) Czy Zamawiający przewiduje wyznaczenie przedstawiciela/zespołu do realizacji Studium? 
b) Jeśli odpowiedź na pytanie 1 brzmi „tak”, to czy współpraca z przedstawicielem/zespołem, będzie doty-

czyła również udostępniania informacji i  danych źródłowych niezbędnych do realizacji przedmiotu za-
mówienia? 

c) Jeśli odpowiedź na pytanie 1 brzmi „nie”, to na jakich zasadach Wykonawca otrzyma dostęp do informa-
cji i danych źródłowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia? 
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Odpowiedź: 
a) Tak, Zamawiający przewiduje wyznaczenie przedstawiciela/zespołu do realizacji Studium. 
b) Tak, współpraca z przedstawicielem/zespołem, będzie dotyczyła również udostępniania informacji 

i  danych źródłowych niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia 
c) Punkt nie ma zastosowania z uwagi na odpowiedź w pkt. b). 

 
W imieniu zamawiającego, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rozdzielnik: 
1) Strona internetowa www.energa–operator.pl 
2) AZL a/a 

http://www.energa–operator.pl/

