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Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Przyjmowanie zapłaty przy użyciu kart płatniczych, realizację usług na
terminalach oraz dzierżawę terminali” (nr ref. PI01/198/2015 – dalej jako „Postępowanie”)

Odpowiedź na pytanie wykonawcy
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (Dz.U. z 2013 r., poz. 907 – dalej jako „Pzp”), Pełnomocnik Zamawiającego –
WKB Wierciński, Kwieciński, Baehr Sp. k. poniżej udziela odpowiedzi na pytanie
Wykonawcy:
Pytanie:
1.
W dokumentacji zawartej na stronie Poczty Polskiej http://przetargi.pocztapolska.pl/15-2525/ jako data ogłoszenia widnieje 17.12.2015r natomiast na stronie
internetowej, która była również wskazana w dokumencie ogłoszenia o zamówieniu tj.
http://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:4442792015:TEXT:PL:HTML&tabId=1#id3897972-III., widnieje data ogłoszenia 15.12.2015r.
Rozbieżność pomiędzy datami jest istotna w kontekście liczenia terminu, w którym
oferenci mogą składać zapytania odnośnie zamówienia. Biorą powyższe pod uwagę,
zwracamy się o udzielenie informacji, która z powyższych dat jest datą wiążącą oraz w
zależności, którą datę przyjmiemy za prawidłową do kiedy można składać zapytania
(prosimy o podanie daty).
2.

W przypadku działania w imieniu Wykonawcy przez pełnomocnika, czy do
poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów wymaganych w ramach
zamówienia wystarczy pełnomocnictwo w zakresie poświadczania za zgodność z
oryginałem wszelkich dokumentów mocodawcy czy należy wraz z ofertą przedstawić
pełnomocnictwo szczegółowe tj. zawierające umocowanie do poświadczania za
zgodność z oryginałem dokumentów przedstawianych wraz z ofertą w ramach
zamówień publicznych.

Odpowiedź:
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NIP: 526-27-40-108, KRS: 0000187067
Oddział: ul. Paderewskiego 7, 61-770 Poznań,T: +48 61 855 32 20, F: +48 61 851 32 52
biuro@wkb.com.pl, www.wkb.com.pl

Udzielając odpowiedzi na pytanie 1. Zamawiający wskazuje, że udzielił już niezbędnych
wyjaśnień w treści odpowiedzi opublikowanych w dniu 30 grudnia 2015 r. Należy podkreślić
też, iż w dokumentacji postępowania nie zachodzi „rozbieżność”, o jakiej mowa w pytaniu.
Jedynie na marginesie Zamawiający wyjaśnia, iż zgodnie z treścią ogłoszenia dzień 17
grudnia 2015 r. jest datą jego publikacji, natomiast dzień 15 grudnia 2015 r. jest datą
wysłania ogłoszenia do publikacji.
Ustosunkowując się do treści pytania 2. Zamawiający wskazuje, iż ocena skuteczności
pełnomocnictw i czynności podejmowanych przez pełnomocników wykonawców – w tym w
szczególności w zakresie poświadczania za zgodność z oryginałem dokumentów składanych
wraz z ofertą – będzie dokonywana na etapie badania i oceny złożonych ofert.
W zakresie badania i oceny pełnomocnictw Zamawiający będzie postępował na podstawie
powszechnie obowiązującego prawa.
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