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WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie zamówienia
Dotyczy:

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na wykonywanie usług autobusowego transportu
publicznego

na

linii

komunikacji

miejskiej

nr

20

(znak

sprawy

ZP/PO/82/PS/80/15).
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 poz. 2164) zwanej dalej „ustawa Pzp”,
Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego z siedzibą
w Katowicach jako Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu o udzielenie
zamówienia publicznego wpłynęły zapytania od Wykonawcy dotyczące treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia (SIWZ).
W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z następującymi
wyjaśnieniami.
Pytanie 1:
W SIWZ pkt 6.5 Zamawiający dopuścił możliwość złożenia przez oferenta zobowiązania
innego podmiotu do udostępnienia zasobów niezbędnych do wykonania zamówienia,
zgodnie z treścią art. 26 ust.2b Ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z § 1 ust.
6 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów (…), w przypadku gdy wykonawca wykazując spełnianie warunków, udziału
w postępowaniu, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.
26 ust. 2b ustawy, zamawiający, w celu oceny, czy wykonawca będzie dysponował
zasobami

innych

podmiotów

w

stopniu

niezbędnym

dla

należytego

wykonania

zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje
rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może żądać od Wykonawców dodatkowych
dokumentów i wyjaśnień.
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Mając powyższe na uwadze, czy Zamawiający, w celu ustalenia rzeczywistej możliwości
skorzystania z zasobów podmiotów trzecich i aby uniknąć sytuacji, że zobowiązanie
podmiotów

trzecich

stanowi

jedynie

„blankietowe”

zobowiązanie

służące

jedynie formalnemu wykazaniu, że dany oferent spełnia wymagania przetargu, może
skorzystać z tego uprawnienia i dokonać weryfikacji złożonych zobowiązań?
Odpowiedź:
W pkt. 6.5 SIWZ Zamawiający wymaga, aby Wykonawca do oferty dołączył dowód,
o którym mowa w 26 ust. 2b ustawy Pzp, jeżeli Wykonawca polega na zasobach innych
podmiotów. Jednym z możliwych dowodów jest zobowiązanie innego podmiotu, które ma
być złożone (dołączone do oferty) w oryginale.
Ponadto, pkt. 6.5 SIWZ stanowi, że jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków
udziału w postępowaniu, polega na zasobach wiedzy i doświadczenia innych podmiotów
na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, to powinien złożyć wraz z ofertą
wymienione w pkt. 6.5 SIWZ dokumenty, które są zgodne z § 1 ust. 6 pkt 2 lit b, c
oraz d wspomnianego w zapytaniu rozporządzenia.
Pytanie 2:
W

SIWZ

pkt

3.1

Zamawiający

zakłada

możliwość

czasowego

zwiększenia

lub

zmniejszenia zakresu rzeczowego przedmiotu zamówienia, z realizacją w dowolnym
okresie trwania umowy, jednak nie więcej niż o 2.000.000 wzkm. Mając na uwadze, że
2.000.000 wzkm to 50% całości zadania, to czy Zamawiający może skorzystać z tego
zapisu i dokonać zmniejszenia zakresu rzeczowego aż o połowę, czy jest to
tylko pomyłka pisarska?
Odpowiedź:
Zgodnie

z

pkt.

3.7

SIWZ

Zamawiający

może

dokonać

zwiększenia

lub zmniejszenia rzeczywistego zakresu przedmiotu zamówienia o nie więcej niż
2.000.000 wzkm.

Przewodniczący Zarządu
(-) Roman Urbańczyk

2

