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dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i

nast. Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r.

poz.1986 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”  Naprawa, kalibracja ( adiustacja), legalizacja

radarowych/laserowych mierników prędkości będących w użytkowaniu jednostek

Policji województwa zachodniopomorskiego

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2   uPzp Zamawiający  przekazuje zapytanie do siwz,

które wpłynęło do Zamawiającego w dniu 28.10.2019r.

Pytanie : 

Czy  Urząd  Miar  wykonujący  na  nasze  zlecenie  legalizację  mierników  prędkości  należy

traktować i wpisać jako podwykonawcę, a jeśli tak to czy w pkt.2 oświadczenia (zał. nr 2 do

SIWZ) czy w pkt.3 tegoż oświadczenia

Odpowiedź: 

Zgodnie  z  treścią  art.  26  ust.  2b  ustawy  z  dnia  29 stycznia  2004  r.  –  Prawo zamówień

publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, z późn. zm.), zwanej dalej „uPzp” Wykonawca

może polegać  na wiedzy  i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych do

wykonania  zamówienia  lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od

charakteru  prawnego  łączących  go  z  nimi  stosunków.  Wykonawca  w  takiej  sytuacji

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi

do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie

tych podmiotów do oddania  mu do dyspozycji  niezbędnych zasobów na okres korzystania

z nich  przy  wykonaniu  zamówienia.  Sens  normatywny  tego  przepisu  sprowadza  się  do

stwierdzenia,  że  Wykonawca  ubiegający  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego  może

powołać  się  w  celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w  postępowaniu  określonych

przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp na zasoby podmiotu trzeciego w sytuacji,

gdy  sam  bezpośrednio  nie  dysponuje  takimi  zasobami  (np.  wymaganymi  przez

Zamawiającego urządzeniami).

Tak więc poleganie na zasobach podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp odnosi

się do kwestii wykazania dysponowania zasobami niezbędnymi do wykonania zamówienia

określonymi  przez  Zamawiającego  w  ramach  danego  postępowania  (opis  sposobu

dokonania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu) na etapie badania ofert.



Niezależnie od dysponowania zasobami podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp

pozostaje kwestia powierzenia przez Wykonawcę wykonania zamówienia podwykonawcom.

Zgodnie bowiem z art. 36 ust. 5 uPzp Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia

podwykonawcom.  Wskazany  przepis  uPzp  nie  uzależnia  dopuszczalności  powierzenia

wykonania  zamówienia  podwykonawcom od powołania  się  przez  Wykonawcę na zasoby

podmiotów trzecich zgodnie z art. 26 ust. 2b uPzp, w celu wykazania spełniania warunków

udziału w postępowaniu. Tym samym dopuszczalność powierzenia wykonania zamówienia

podwykonawcom oceniana jest według reguł wynikających z art. 36 ust. 5 uPzp. Przy czym

nie  jest  wymagane,  aby  Wykonawca  powoływał  się  na  zasoby  podmiotu  trzeciego

(podwykonawcy)  w celu  wykazania  spełniania  warunków udziału  w postępowaniu.  Mając

powyższe na uwadze, powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy zgodnie z art. 36

ust.  5 uPzp nie stanowi korzystania z zasobów podmiotu  trzeciego w rozumieniu  art.  26

ust. 2b uPzp.

Powyższe oznacza, że Wykonawca, który na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia

publicznego w celu wykazania spełniania  warunków udziału w postępowaniu określonych

przez Zamawiającego zgodnie z art. 22 ust. 1 uPzp nie powołuje się na zasoby podmiotu

trzeciego  (tj.  samodzielnie  spełnia  warunki  udziału  w  postępowaniu)  może  zastrzec

powierzenie wykonania zamówienia podwykonawcy zgodnie z art. 36 ust. 5 uPzp. Taki udział

podwykonawcy  w  wykonaniu  zamówienia  nie  stanowi  jednak  korzystania  z  zasobów

podmiotu trzeciego w rozumieniu art. 26 ust. 2b uPzp. Stwierdzeniu temu nie sprzeciwia się

ustalenie, iż powołanie się na dysponowanie zasobami podmiotu trzeciego zgodnie z art. 26

ust. 2b uPzp będzie wiązać się w szeregu przypadków z powierzeniem wykonania części

zamówienia takiemu podmiotowi.

Natomiast  zgodnie  z  rozdz.III  ust.1  siwz  Zamawiający  wymaga  jedynie,  aby  legalizacja

wymienionych urządzeń została wykonana przez podmiot do tego uprawniony tj. Okręgowy

Urząd  Miar,  punkt  legalizacyjny  oraz  akredytowane  laboratorium  zlokalizowane  najbliżej

siedziby Wykonawcy.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.
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