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dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. Ustawy 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.), zwanej dalej „uPzp”na  „Wywóz 
odpadów  komunalnych  stałych*  (z  wyłączeniem  odpadów  niebezpiecznych)  z  jednostek 
garnizonu zachodniopomorskiego  ”.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść zapytania 
złożonego w dniu 11.03.2014r. wraz z wyjaśnieniami : 

Pytanie 1: 
W odniesieniu  do  „Załącznika  nr  7  do  SIWZ  –  Pisemne  zobowiązanie  podmiotu  do  oddania  do  dyspozycji 
Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 
2b uPzp...”.
Brzmienie treści zał. nr 7 do SIWZ ….. do dyspozycji Wykonawcy...”, sugeruje, że pojemniki do realizacji usługi 
zapewnia jednostka Policji. Z treści SIWZ wynika, że pojemniki zabezpiecza Wykonawca.
Proszę o weryfikację zapisów zawartych w Załączniku nr 7, gdyż to WYKONAWCA przekazuje pojemniki do 
dyspozycji ZAMAWIAJĄCEGO.
Proszę o korektę brzmienia Załącznika nr 7 lub wyjaśnienie powyższego.

Odpowiedź: 
Załącznik nr 7 do specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zgodnie z zapisami rozdziału VI pkt. 1 ppkt. 1)  
SIWZ jest wzorem dokumentu pisemnego zobowiązania innego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy 
niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia zgodnie z art. 26 ust. 2b ustawy 
Prawo zamówień publicznych.
Powinien  być  podpisany  przez  inny  podmiot  udostępniający  zasoby,  jeżeli  Wykonawca  składający  ofertę  w 
niniejszym  postępowaniu,  wykazując  spełnianie  warunków,  o  których  mowa  w  art.  22  ust.  1  uPzp,  polega
na  zasobach  innych  podmiotów  na  zasadach  określonych  w  art.  26  ust.  2b  uPzp  tj.  wiedzy
i  doświadczeniu,  potencjale  technicznym,  osobach  zdolnych  do  wykonania  zamówienia
lub  zdolnościach  finansowych  innych  podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego  łączących
go  z  nimi  stosunków,  w  takiej  sytuacji  Wykonawca  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 wykonywaniu zamówienia. 
W celu zachowania formy pisemnej dokument ten musi być złożony w formie oryginału.

Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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