URZĄD MIASTA OLSZTYNA
WYDZIAŁ ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Olsztyn, dnia 18.03.2020 r.

Znak sprawy: OK. 1431.59.2020
Nr dokumentu: 38633.03.2020-W

Siemens Mobility Sp. z o.o.
SMO NEE RC-PL S&B
ul. Żupnicza 11
03-821 Warszawa_______ _
e-mail:
)m

Wniosek o ponowne sformułowanie zapytania
dotyczącego udostępnienia informacji publicznej.
W nawiązaniu do wniosku nr MO RS LR 108/2020 o udostępnienie informacji
publicznej dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę taboru tramwajowego,
dwukierunkowego informuję, że w dniu 29.10.2019 r. została udostępniona informacja
zgodnie z wnioskiem. We wniosku wnoszono o „przekazanie protokołu postępowania wraz ze
wszystkimi załącznikami w szczególności w zakresie korespondencji prowadzonej między
Zamawiającym a Wykonawcami, w szczególności wezwań Zamawiającego do wyjaśnień lub
uzupełnienia oferty oraz odpowiedzi Wykonawcy na wezwania”. W dniu udzielenia
odpowiedzi wszystkie linki były aktywne. Z uwagi, na mało precyzyjnie sformułowany
wniosek o informację, uprzejmie zawiadamiam, że nie dołączono między innymi Zarządzenia
Prezydenta Olsztyna ponieważ Zarządzenie jest zamieszczone na stronie BIP, gdzie w
zakładce Zarządzenia jest możliwość odszukania dokumentu (mając nr zarządzenia i datę) bez
link
problemu.
Poniżej
do
zarządzeń:
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/339061/zarzadzenie nr 571 z dnia 24 listopada 2017 r
w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udziel
enie zamówienia publicznego do ktorego stosuje sie ustawę prawo zamówień publiczny
ch na dostawę taboru tramwajowego w ilości 12 szt i następnych 12 szt przy wykorz
ystaniu prawa opcji//&cspg page=l
Ponadto, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom ponownie udostępniony zostaje link do
powyższego postępowania, który będzie udostępniony do 27 marca 2020 roku i po tym czasie
stałe
usunięty,
link:
zostanie
na
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/339181/73 2017 dostawa taboru tramwajowego dwukie
runko we go/
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Odpowiedzi na pytania postawione we wniosku:
1. Czy różnica zawartości pomiędzy Zasobem 166, a pismem z dnia 30.05.2018 (znak
sprawy: OK.1431.166.2018, Nr dokumentu: 54548.05.2018-W) stanowi omyłkę publikacji
zasobu?
Odpowiedź: Tak
2. Czy Wykonawca dostarczył wymagane rysunki w formacie A3 zgodnie z Państwa
wezwaniem z dnia 08.03.2018 (załącznik nr 15, plik: Wezwanie z art. 26 ust. l.pdf)
ponowionym wezwaniem z dnia 27.04.2018 (załącznik nr 21, plik: Wezwanie z art. 26 ust. 3
Pzp. pdf)? Zarówno w pismach Wykonawcy z dnia 23.04.2018 (mylnie datowanym na
23 czerwca 2018, załącznik nr 20, plik: Wyjaśnienie Wykonawcy.pdf) jak i z dnia 07.05.2018
(załącznik nr 22, plik: wyj. Wykonawcy.pdf) dołączono rysunki w formacie A4, co widać po
rozstawie otworów na wpięcie dokumentów do segregatora?
Odpowiedź: Tak
3. Jeśli Wykonawca dostarczył rysunki w wymaganym formacie, to który załącznik protokołu
je zawiera.
Odpowiedź: Wyjaśnienia Wykonawcy
4. Skoro załączony zarówno przy Zasobie 166 jak i Zasobie 170 Protokół postępowania nie
jest protokołem zamkniętym (posiada listę 27 załączników względem 35 w protokole z
Zasobu 367) to dlaczego w końcowym protokole wśród załączników nie została
uwzględniona korespondencja, która między innymi stała się przyczyną powstania Zasobów
52, 53, 64, 85, 112, 166, 170 i 196?
Odpowiedź: Z uwagi na wcześniejsze zamieszczenie na stronie BIP.
5. Pod jaką ścieżką dostępu dostępne są załączniki do protokołu, w szczególności o numerach
4, 5, 10, 11, 12, 19, 25, 26, 30, 33, 34 oraz 35? Prosimy o jednoznaczne wyszczególnienie,
który plik zawiera, który załącznik/załączniki protokołu.
Odpowiedź: Na wstępie pisma zostało już wyjaśnione.
6. Pod jaką ścieżką dostępu, dostępna jest archiwalna kompletna dokumentacja przetargowa
w szczególności stanowiąca załączniki 1, 2, 3 i 5?
Odpowiedź:
http://bip.olsztyn.eu/bip/dokument/339181/73 2017 dostawa taboru tramwajowego dwukie
runko we go/ tylko do 27.03.2020 r.
Jeżeli w dalszym ciągu uzyskana informacja publiczna nie satysfakcjonuje Pana,
proszę o ponowne dokładne i jednoznaczne sformułowanie zapytania w powyższej sprawie
ponieważ pozostałe punkty są niejasne.
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