ZP.270.4.2020
Katowice, dnia 12 marca 2021 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn.: „ŚKUP 1.5 - Unowocześnienie systemu pobierania opłat za przejazdy
publicznym transportem zbiorowym”, nr sprawy ZP.270.4.2020

W związku ze złożonymi zapytaniami do treści SIWZ, działając na podstawie art. 38 ust. 1a i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 1843
z późn. zm.), Zamawiający Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Zał. nr 3 do SIWZ "JEDZ"
W cz. IV C JEDZ, Zamawiający udostępnił jako część do uzupełnienia następującą pozycję:
„ (…) wykształcenie i kwalifikacje zawodowe
Sam usługodawca lub wykonawca oraz/lub jego kadra kierownicza (w zależności od
wymogów określonych w stosownym ogłoszeniu lub dokumentach zamówienia)posiada
następujące wykształcenie i kwalifikacje zawodowe. Proszę je opisać (…)”
Zgodnie z instrukcją uzupełnienia
JEDZ (https://www.uzp.gov.pl/__data/assets/pdf_file/0015/32415/Instrukcja-wypelnianiaJEDZESPD.pdf ) „w tym miejscu formularza wykonawca składa oświadczenie dotyczące swojego potencjału
osobowego: jego kwalifikacji zawodowych oraz wykształcenia. Istotne jest, że oświadczenie to dotyczy
samego wykonawcy i jego kadry kierowniczej (organów zarządzających) i należy je odróżnić od
warunku dotyczącego osób skierowanych do realizacji zamówienia i oświadczenia składanego przez
wykonawcę w tym zakresie, które to oświadczenie składa się we wcześniejszej rubryce formularza”.
W SIWZ Zmawiający nie zawarł żadnego warunku dotyczącego kwalifikacji wykonawcy.
Prosimy o potwierdzenie, że pozycja ta w JEDZ powinna pozostać nieuzupełniona lub wyjaśnienie które
informacje należy w tym miejscu JEDZ wskazać (odniesienie do warunków SIWZ).
Dodatkowo proszę o wyjaśnienie czy w dokumencie JEDZ powinno zostać uzupełnione oświadczenie
w zakresie warunku dotyczącego osób skierowanych do realizacji zamówienia, prosimy o wskazanie
pozycji JEDZ do wpisania takich informacji i wskazanie w jakim zakresie pozycja ta powinna zostać
uzupełniona (odniesienie do warunków SIWZ).
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Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający potwierdza, że Wykonawca nie ma obowiązku uzupełniania rubryki pkt. 6 części IV sekcja
C JEDZ, wobec braku postawienia przez Zamawiającego warunków w zakresie, którego dotyczy
wskazana rubryka JEDZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że Wykonawca może ograniczyć się do wypełnienia sekcji α(alfa)
w części IV JEDZ – „Ogólne Oświadczenie Dotyczące Wszystkich Kryteriów Kwalifikacji” i nie musi
wypełniać żadnej z pozostałych sekcji w części IV JEDZ.
Jeżeli Wykonawca zdecyduje się na uzupełnienie pozostałych sekcji części IV JEDZ, informacje
w zakresie warunku dotyczącego osób, którymi Wykonawca dysponuje lub będzie
dysponował (rozdział IV ust. 2 pkt 2 SIWZ) powinny zostać zawarte w części IV sekcja C pkt 2 JEDZ,
który powinien zostać uzupełniony zgodnie z powołaną instrukcją, stosownie do opisu warunku
zawartego w SIWZ.
Pytanie nr 2
SIWZ rozdz. VIII ust.2c pkt 2) ppkt 2.11 "Specjalista ds. usług płatniczych"
Zamawiający wymaga, by Specjalista ds. usług płatniczych była osoba posiadająca:
a. wykształcenie wyższe ekonomiczne;
b. doświadczenie w ramach świadczenia usług płatniczych, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, polegające na udziale w charakterze osoby
odpowiedzialnej za świadczenie usług płatniczych w co najmniej 1 projekcie.
Wykonawca dysponuje Specjalistą ds. usług płatniczych o zgodnym z postulowanym przez
Zamawiającego wieloletnim doświadczeniem zdobytym w ramach świadczenia usług płatniczych w roli
osoby odpowiedzialnej za świadczenie usług płatniczych. Formalnie jednak osoba ta posiada
wykształcenie wyższe techniczne które zostało następnie uzupełnione stosownymi szkoleniami w
obszarze ekonomii/zarządzania.
Uprzejmie prosimy aby Zamawiający usunął zawężający warunek wykształcenia „wyższego
ekonomicznego” na rzecz wykształcenia „wyższego”. Tym samym wnosimy o nadanie nowego
brzmienia warunku:
2.11. Specjalista ds. usług płatniczych – osoba posiadająca:
a. wykształcenie wyższe;
b. doświadczenie w ramach świadczenia usług płatniczych, zdobyte w okresie ostatnich 5 lat
przed upływem terminu składania ofert, polegające na udziale w charakterze osoby
odpowiedzialnej za świadczenie usług płatniczych w co najmniej 1 projekcie.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów SIWZ dotyczących rozdz. VIII ust.2c pkt
2) ppkt 2.11 "Specjalista ds. usług płatniczych", w ramach udzielenia odpowiedzi na pytanie nr 272,
które zostało opublikowane w dniu 4.03.2021 r.
Pytanie nr 3
SIWZ XV, pkt 6
W związku z zapisami rozdział XV, pkt 6 SIWZ, dotyczącymi gwarancji bankowych dla zabezpieczenia
Wadium i jego obecnej treści tj.: „Gwarancja nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunków lub też od przedłożenia jakiejkolwiek dokumentacji”.
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Czy Zamawiający wyraża zgodę i będzie akceptował jako prawidłowo złożone Wadium, gwarancję
bankową, w której treści bank wystawiający gwarancje wymaga potwierdzenia, przez Bank
prowadzący rachunek Beneficjenta, lub przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą
do osób uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta.
Taka forma weryfikacji jest standardową praktyką w przypadku gwarancji bankowych o znacznej
wartości i nie stanowi ograniczenia możliwości skorzystania z gwarancji a zabezpiecza jedynie strony
przed ewentualnymi działaniami osób trzecich i niepowołanych.”
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający potwierdza, że będzie akceptował jako prawidłowo złożone – pod warunkiem spełnienia
pozostałych wymogów dotyczących treści gwarancji wynikających z SIWZ – gwarancje bankowe, w
których treści bank wystawiający gwarancję wymaga potwierdzenia, przez bank prowadzący rachunek
Beneficjenta, lub przez notariusza, że podpisy złożone na żądaniu zapłaty należą do osób
uprawnionych do zaciągania zobowiązań majątkowych w imieniu Beneficjenta.
Pytanie nr 4
SIWZ rozdz. VIII ust.2c pkt 2) ppkt 2.1 "Kierownik Projektu"
Prosimy o zmianę w zakresie wymagania dot. wykształcenia Kierownika Projektu i potwierdzenie, że
Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku posiadania przez Kierownika Projektu
wykształcenia wyższego. Obecne wymaganie wykazania wykształcenia wyższego "technicznego" lub
"ekonomicznego", przy bardzo niejasnych i nieprecyzyjnych kryteriach przypisania do tych kategorii
dyplomów uzyskanych na wyższych uczelniach przed wielokrotnymi reformami w zakresie szkolnictwa
wyższego, otwierają pole do bardzo różnych i skrajnych interpretacji w tym zakresie i wieloletnich
dyskusji w zakresie programów nauczania, "wyższości" jednych szkół wyższych nad innymi a co za tym
idzie otwierają polemikę, która w żaden sposób nie odnosi się do praktycznej wiedzy i doświadczenia
nabytego przez Kierownika Projektu przy realizacji faktycznych projektów referencyjnych.
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów SIWZ dotyczących rozdz. VIII ust.2c
pkt 2) ppkt 2.1 "Kierownik Projektu", w ramach udzielenia odpowiedzi na pytanie nr 179, które zostało
opublikowane w dniu 4.03.2021 r.
Pytanie nr 5
SIWZ rozdz. VIII ust.2c pkt 2) ppkt 2.2 "Zastępca Kierownika Projektu"
Prosimy o zmianę w zakresie wymagania dot. wykształcenia Zastępcy Kierownika Projektu i
potwierdzenie, że Zamawiający uzna warunek za spełniony w przypadku posiadania przez Zastępcę
Kierownika Projektu wykształcenia wyższego. Obecne wymaganie wykazania wykształcenia wyższego
"technicznego" lub "ekonomicznego", przy bardzo niejasnych i nieprecyzyjnych kryteriach przypisania
do tych kategorii dyplomów uzyskanych na wyższych uczelniach przed wielokrotnymi reformami w
zakresie szkolnictwa wyższego, otwierają pole do bardzo różnych i skrajnych interpretacji w tym
zakresie i wieloletnich dyskusji w zakresie programów nauczania, "wyższości" jednych szkół wyższych
nad innymi a co za tym idzie otwierają polemikę, która w żaden sposób nie odnosi się do praktycznej
wiedzy i doświadczenia nabytego przez Zastępcy Kierownika Projektu przy realizacji faktycznych
projektów referencyjnych.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji zapisów SIWZ dotyczących rozdz. VIII ust.2c pkt
2) ppkt 2.2 "Zastępca Kierownika Projektu", w ramach udzielenia odpowiedzi na pytanie nr 179, które
zostało opublikowane w dniu 4.03.2021 r.
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Pytanie nr 6
W związku ze zmianami SIWZ opublikowanymi przez Zamawiającego dotyczącymi między
innymi rozdz. VIII SIWZ pt. „Warunki udziału w postępowaniu”, w tym wykształcenia osób, którymi
Wykonawca będzie zmuszony dysponować w celu ich spełnienia, wnoszę o potwierdzenie, że
Zamawiający uzna wymóg wykształcenia wyższego technicznego za spełniony w
przypadku wykształcenia zdobytego na wyższej uczelni technicznej potwierdzonego dyplomem
magistra inżyniera.
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający wyjaśnia, że w zakresie warunku udziału w postpowaniu, o którym mowa w rozdziale VIII
ust. 2 lit. c pkt 2 SIWZ, tj. warunku dysponowania przez Wykonawcę wskazanymi tamże osobami, przy
ocenie spełniania wymogu posiadania wykształcenia wyższego technicznego Zamawiający uzna
warunek za spełniony w przypadku wykazania posiadania przez daną osobę m.in. wykształcenia
zdobytego na wyższej uczelni z uzyskaniem tytułu zawodowego inżyniera, magistra inżyniera lub
równorzędnego, lub tytułu zawodowego licencjata, magistra lub równorzędnego po ukończeniu
studiów o kierunku technicznym. Celem uniknięcia wątpliwości Zamawiający wyjaśnia, że za studia
o kierunku technicznym Zamawiający uważać będzie m.in. studia w zakresie informatyki.

Jacek Brzezinka

Członek Zarządu
Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii
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