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informacja na stronę internetową 
 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „ KPP Gryfino- budowa 

nowej siedziby przy ul. Łużyckiej 

 

 

 Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

(t.j. Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytania dotyczącego specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, które wypłynęło do przedmiotowego postępowania wraz z 

odpowiedzią 

 

Pytanie: 

Czy Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach 

zdolnych do wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków? 

Jeżeli tak, proszę o informację o wymaganych dokumentach, które powinien przedstawić Wykonawca 

w związku z tym zapisem. 

Odpowiedź:  

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

wykonywania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych 

w rozdziale V siwz - Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny 

spełniania tych warunków: 

1) Jeżeli Wykonawca, 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 -wzór pisemnego zobowiązania 

stanowi załącznik nr 7 do  siwz 
2) 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, żąda od Wykonawcy 

przedłożenia dokumentu, który zawierał będzie w szczególności informacje na temat: 

1. zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu; 

2. sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonywaniu 

zamówienia; 

3. charakteru stosunku, jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem; 

4. zakresu i okresu udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia. 

 

 Zamawiający nie przedłuża terminu składania i otwarcia ofert oraz wniesienia 

wadium. 
 

 

 

 

 

Wyk. K.O.    


