
Radomsko, 04.08.2014 r.

Wszyscy nabywcy
specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia

Dotyczy:  Budowa nowego składowiska balastu i odpadów posortowniczych na terenie Zakładu  
    Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Płoszowie o pow. całkowitej 21.500 m2 i 
     chłonności 155940 m3 (kwatera nr 1) 
     Nr sprawy 249044-2014

 

W odpowiedzi na otrzymane zapytania od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 2 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz.U. z 09.08.2013 r., poz. 907 z 
późniejszymi zmianami), Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:

Pytanie 1:
Rozdział  5.  ust.  3.  „Jeżeli  Wykonawca  powołujący  się  przy  wykazywaniu  spełniania  warunków,  o  
których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  
w art.  24 ust.  2b ustawy, które będą brały udział  w realizacji  części  zamówienia, przedkłada także  
dokumenty dotyczące tego podmiotu wymienione w rozdziale 6 ust. 1 pkt 3, 4. 5, 6, 7, 8 i 9 SIWZ ”. Czy 
w  sytuacji  kiedy  Wykonawca  powołuje  się  na  zasoby  innych  podmiotów  tj.  osoby  zdolne  do 
wykonywania  zamówienia,  przedstawiając  w  tym  celu  pisemne  zobowiązanie  tegoż  podmiotu  do 
oddania  swoich  zasobów do  dyspozycji  Wykonawcy  przy  realizacji  zamówienia,  musi  przedstawić 
dokumenty  takie  jak:  odpis  KRS,  zaświadczenia  z  Urzędu  Skarbowego,  Zakładu  Ubezpieczeń 
Społecznych  czy  Krajowego  Rejestru  Karnego?  Mamy  na  myśli  sytuację,  kiedy  osoba  fizyczna 
udostępnia  siebie  samego i  zaświadcza,  iż  przyjmie  obowiązki  kierownika robót  określonej  branży. 
Osoby  fizyczne  zwykle  nie  posiadają  tego  typu  dokumentów,  stąd  pytanie  czy  Zamawiający  uzna 
warunek dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania 
zamówienia  za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  w  swojej  ofercie  przedstawi  dokumenty  osoby 
potwierdzające posiadane kwalifikacje, jego pisemne zobowiązanie oraz oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia? 
Odpowiedź:
W rozdziale  5 ust  3 opisana jest  procedura dotycząca sytuacji  kiedy Wykonawca wykorzystuje 
zasoby  innych  podmiotów,  a  nie  opisanej  w  pytaniu  sytuacji  wykorzystania  osób  fizycznych 
zatrudnionych przez Wykonawcę (na podstawie umowy cywilnoprawnej, lub umowy o pracę.) 
Zamawiający  nie  wyraża  tym  samym  zgody  na  to,  aby  Wykonawca  powołujący  się  przy 
wykazywaniu spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust 1 ustawy polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art.  24 ust 2b ustawy, które będą brały udział w 
realizacji części zamówienia, przedłożył pisemne zobowiązanie oraz oświadczenie o braku podstaw 
do wykluczenia zamiast dokumentów wymienionych w rozdziale 6 ust 1 pkt. 3,4,5,6,7,8 i 9 SIWZ.
Pytanie 2:
Ze względu na kosztorysowy charakter wynagrodzenia prosimy o udostępnienie przedmiarów w formie 
edytowanej ath lub kst w celu uniknięcia błędów i rozbieżności pomiędzy ofertami składanymi przez  
wykonawców. 
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje udostępnienia przedmiarów w wersji edytowanej.
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