
Wyjaśnienia do Publicznego Konkursu Ofert z dnia 25.03.2021r.  

znak GK.7243.5.5.2021 

 

Zamawiający informuje, że wpłynął wniosek o wyjaśnienia w treści publicznego 

konkursu ofert, na które Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie: 

Będę wdzięczny za informację, czy w związku z Zamówieniem na:  

„Opracowanie analizy kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem, przy 

świadczeniu usług komunikacji miejskiej, autobusów zeroemisyjnych oraz innych 

środków transportu, w których do napędu wykorzystywane są wyłącznie silniki, 

których cykl pracy nie powoduje emisji gazów cieplarnianych lub innych 

substancji objętych systemem zarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o 

którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami 

gazów cieplarnianych i innych substancji”,  

za spełnienie wymogu doświadczenia, o którym mowa w załączniku nr 2, uznane 

będzie również świadczenie usług prawnych przez prawnika, posiadającego 

uprawnienia radcy prawnego, na rzecz podmiotu działającego w branży/na rynku 

elektromobilności lub świadczenie usług prawnych na rzecz podmiotu 

monitorującego pojazdy, w szczególności zużycie paliwa?  

Odpowiedź: 

Intencją zamawiającego nie jest ograniczanie rynku dla wykonawców mających 

doświadczenie w tematyce związanej z publicznym konkursem ofert,  

dlatego zamawiający zmienia treść pkt V ppkt. 1c konkursu, który otrzymuje 

brzmienie: 

„c) posiada wiedzę i doświadczenie, niezbędne do realizacji przedmiotu 

zamówienia – warunek ten zostanie spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że: 

1) w okresie ostatnich 3 lat przed składaniem ofert, a jeśli okres prowadzenia 

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał co najmniej jedno zamówienie 

polegające na opracowaniu dokumentu z wymienionego niżej zakresu: analizy 

kosztów i korzyści związanych z wykorzystaniem autobusów zeroemisyjnych lub 

zintegrowanego rozwoju transportu lub zrównoważonej mobilności lub planu 

transportowego lub studium transportowego lub innego podobnego dokumentu 

dotyczącego oceny stanu istniejącego systemów transportowych i jego rozwoju 

dla miast lub obszarów funkcjonalnych o liczbie mieszkańców minimum 70 tys. 

osób,  

lub 



2) jest radcą prawnym i/lub prowadzi Kancelarię prawną i od co najmniej roku 

świadczy usługi prawne na rzecz co najmniej jednego podmiotu działającego w 

branży/na rynku elektromobilności. 

Powyższe doświadczenie należy przedstawić na wykazie stanowiącym załącznik 

nr 2 do niniejszego ogłoszenia.  

Do w/w wykazu należy załączyć dowody potwierdzające należyte wykonanie 

wykazanych usług (np. referencje, protokoły odbioru nie zawierające uwag), a w 

przypadku radcy prawnego referencje od podmiotu na rzecz, którego świadczy 

usługi zawierające nazwę podmiotu, branże, w której działa i okres współpracy.” 

 

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienie i zmiana są integralne dla 

ogłoszonego publicznego konkursu ofert i będą wiążące przy składaniu ofert. 

 

                                                                                          Kierownik Wydziału  

                                                                                                  Gospodarki Komunalnej 

                                                                                      /-/ Rafał Oblizajek 

 

 

 

Wyjaśnienie podlega udostępnieniu na stronie https://bip.konin.eu 

 

 

 


