
Strona 1 z 2

Urząd Transportu Kolejowego
Al. Jerozolimskie 134, 02-305 Warszawa
NIP: 526-26-95-081, REGON: 015481433

Tel.: 22 749 14 00, fax: 22 749 14 01
www.utk.gov.pl

 email: utk@utk.gov.pl

Biuro Dyrektora Generalnego  
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BDG-WZPU.251.54.2018.2.MG

Pytania Wykonawcy wraz z odpowiedziami Zamawiającego

Pytanie nr 1:
Czy możliwa jest modyfikacja zapisów Umowy tak, by umożliwić wykonanie prac 
Wykonawcom, którzy korzystają z usług podwykonawców nie w zakresie realizacji prac 
bezpośrednio objętych Zamówieniem, ale w obszarze w jakim Wykonawca zleca prace 
dostawcom usług (w tym dostawcom w ramach sieci, w której działa Wykonawca), z których 
stale korzysta w działalności gospodarczej, w tym np. w obszarze technologii 
informatycznych, ochrony informacji, czy innych. Czy Wykonawca może, składając 
Formularz Ofertowy, zaproponować odpowiednią modyfikację zapisów projektu Umowy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wzorca umowy w sposób zaproponowany 
przez Wykonawcę.
Pytanie nr 2:
Proszę o potwierdzenie naszego zrozumienia, że zgodnie z pkt 9.2. Zapytania Ofertowego, 
Wykonawca może przesłać skan oferty pocztą elektroniczną zamiast złożenia osobiście, pod 
warunkiem zachowania wskazanego w pkt. 9.1. terminu.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt 9.2 Zapytania Ofertowego oferty można składać również pocztą elektroniczną 
(skan oferty).
Pytanie nr 3:
Czy wskazany w pkt 7.4.5 warunek oraz opublikowana na stronie Zamawiającego odpowiedź 
na Pytanie nr 4 oznacza, iż Zamawiający oczekuje, że zamówienie zostanie wykonane 
wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta ? Czy oczekiwania 
Zamawiającego spełni powołanie przez Wykonawcę zespołu, którego członkiem będzie/będą 
biegły rewident / biegli rewidenci (których rolą nie będzie wyłącznie nadzór i zarządzanie 
zespołem, ale aktywny udział w realizacji prac), jak również osoby nie posiadające uprawnień 
biegłego rewidenta? 
Odpowiedź:
Wskazany w pkt 7.4.5 warunek oraz opublikowana na stronie Zamawiającego odpowiedź 
na Pytanie nr 4 oznacza, iż Zamawiający oczekuje, że zamówienie zostanie wykonane 
wyłącznie przez osoby posiadające uprawnienia biegłego rewidenta. 
Powołanie przez Wykonawcę zespołu, którego członkiem będą biegli rewidenci (których rolą 
nie będzie wyłącznie nadzór i zarządzanie zespołem, ale aktywny udział w realizacji prac), 
jak również osoby nie posiadające uprawnień biegłego rewidenta nie spełni oczekiwań 
Zamawiającego.
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Pytanie nr 4:
W załączeniu przesyłamy postulowane zmiany do projektu umowy z prośbą o odniesienie się 
do nich.
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje możliwości modyfikacji wzoru umowy w sposób 
zaproponowany przez Wykonawcę.
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