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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 „nadzór
inwestorski – zadania: „KPP GRYFINO - budowa nowej siedziby przy ul. Łużyckiej”.

 Na podstawie art.  38 ust.  1, 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. uPzp Zamawiający przekazuje treść
zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 22.09.2014 r. wraz z wyjaśnieniami :

Pytanie 1:
Prosimy Zamawiającego o opublikowanie zał. do  siwz  nr 1,6 i 7 w wersji   edytowalnej – np.word.

Odpowiedź:
Zamawiający w załączeniu publikuje załączniki 1-7 do siwz w wersji edytowalnej MS Word.

Pytanie 2:
Dotyczy zał nr 7 do siwz  – czy jeśli Inspektor Branżowy jest zatrudniony przez Wykonawcę  na umowę cywilno
– prawną lub umowę o dzieło to jest to stosunek łączący Wykonawcę z daną osobą bezpośredni czy pośredni.
Nigdzie Zamawiający nie załączył definicji tych stosunków .

Odpowiedź:
W sprawie dysponowania bezpośredniego i pośredniego odwołujemy do wyroku Krajowej Izby Odwoławczej
o sygnaturze KIO 218/12. cyt. „Pojęcie „dysponowanie” obejmuje różne stosunki prawne wiążące wykonawcę
bezpośrednio  z daną osobą, która wchodzi w skład jego potencjału kadrowego. Z kolei przepis art. 26 ust. 2b
ustawy Pzp daje wykonawcy możliwość wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu także poprzez
poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia
innych podmiotów,  niezależnie  od  charakteru  prawnego łączących go z  nimi  stosunków. Przepis  powyższy
znajduje zastosowanie w przypadku, gdy wykonawca powołuje się na osoby zdolne do wykonania zamówienia
będące w zasobach kadrowych innego podmiotu, który udostępnia je wykonawcy na czas realizacji zamówienia,
bez względu na charakter łączącego wykonawcę i ten podmiot stosunku prawnego. Jest to tzw. dysponowanie
zasobami  w sposób pośredni, tj. za pośrednictwem podmiotu trzeciego. Od opisanej powyżej sytuacji trzeba
odróżnić przypadki, gdy wykonawca dysponuje zasobami technicznymi lub kadrą w sposób bezpośredni, tj. na
podstawie stosunku łączącego go wprost z daną osobą, która będzie świadczyła pracę/usługi osobiście na rzecz
danego wykonawcy.”

Pytanie 3:
Dotyczy  załącznika  nr  6  do  siwz  –  czy  poświadczenie  będące  dowodem  wykonania  usługi  to  referencje
od poprzednich Zamawiających ?

Odpowiedź:
Zgodnie § 1 ust.  2  Rozporządzenia  Prezesa Rady Ministrów z dnia  19 lutego 2013 r.  w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być
składane (Dz. U. z 2013 r. , poz. 231) dowodami potwierdzającymi należyte wykonanie lub wykonywanie usług
są :
„1) poświadczenie, z tym że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw lub usług okresowych lub ciągłych
poświadczenie  powinno  być  wydane  nie  wcześniej  niż  na  3  miesiące  przed  upływem  terminu  składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo ofert;
2)  w  przypadku  zamówień  na  roboty  budowlane  –  inne  dokumenty  –  jeżeli  z  uzasadnionych  przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1;
3) w przypadku zamówień na dostawy lub usługi – oświadczenie wykonawcy – jeżeli z uzasadnionych przyczyn
o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w pkt 1.
3. W przypadku gdy zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane,  dostawy lub usługi
wskazane w wykazie, o którym mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3, zostały wcześniej wykonane, wykonawca nie ma
obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w ust. 2.”
A  zatem  wykonawca  będzie  zobligowany  do  potwierdzenia  należytego  wykonania  wskazanej  usługi
poświadczeniem,  czyli  dokumentem  prywatnym,  wystawionym  przez  odbiorcę  świadczenia  wykonawcy.
W  praktyce  dokument  taki  będzie  „starą”  referencją,  gdyż  to  właśnie  powszechnie  stosowane  referencje



poświadczały, że dana dostawa lub usługa została wykonana należycie.

Pytanie 4:
Czy zał nr 5 do siwz należy składać jeśli nie dotyczy to oferenta ?

Odpowiedź:

Zgodnie  zapisami  rozdziłu  VI  ust.  1  pkt  1)  siwz  Wykonawca  składa  dokument  tylko  w przypadku  jeżeli,
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  łączący  ch  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  (wzór  załącznik  nr  5  do  siwz)  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. 

Pytanie 5:
Czy  Inspektor  branżowy  nie  będący  pracownikiem  Wykonawcy,  a  zatrudniony  na  umowę  o  dzieło  jest
podwykonawcą i należy go umieścić w pkt II, ppkt 4  (zał nr 1 do siwz) ?

Odpowiedź:
Zgodnie z art.  36a ust.  1 Upzp Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy
(w takim przypadku składa oświadczenie w pkt. II ppkt 4 Formularza oferty cenowej – załącznik nr 1 do siwz)
i/lub również może powołać się na zasoby innego podmiotu, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b uPzp,
w celu wykazania spełniania warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 uPzp i wtedy składa z ofertą pisemne
oświadczenie wg załącznika nr 5 do siwz.
Definicję umowy o podwykonawstwo określa  art.  2 pkt  9b) uPzp cyt.  „...należy przez to  rozumieć umowę
w formie  pisemnej  o  charakterze  odpłatnym, której  przedmiotem sa  usługi,  dostawy lub  roboty budowlane
stanowiące  część  zamówienia  publicznego,  zawarta  między  wybranym  przez  zamawiającego  wykonawcą
a  innym  podmiotem (podwykonawcą),  a  w  przypadku  zamówień  publicznych  na  roboty  budowlane  także
między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami”.
W przypadku  podwykonawstwa  Wykonawca  zobowiązany  będzie  do  przedłożenia  Zamawiającemu  umowy
o podwykonawstwo części zamówienia, którą Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy w przypadku
udzielenia zamówienia.

Pytanie 6:
Czy do zał nr 7 do siwz dołączyć należy uprawnienia Inspektorów Nadzoru ? 
7.  zał nr 7 do SIWZ – czego Zamawiający oczekuje  od doświadczenia zawodowego poszczególnego Inspektora
( 2-ga kolumna ) .Czy wystarczą lata doświadczenia jako Inspektor ? czy też należy wymieniać nadzorowane
inwestycje ?

Odpowiedź:
Do oferty należy załączyć jedynie dokumenty wymienione w rozdziale VI siwz. 
Zgodnie z § 1 ust. 1 pkt 7 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów
dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być skła-
dane (Dz. U. z 2013 r. , poz. 231) oraz zapisami rozdziału VI ust. 1 pkt 3 Wykonawca przedkłada do oferty :
Wykaz  osób,  które  będą  uczestniczyć  w  wykonywaniu  zamówienia,  w  szczególności  odpowiedzialnych
za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi wraz z informacjami na temat
ich  kwalifikacji  zawodowych,  doświadczenia  i  wykształcenia,  niezbędnych do  wykonania  zamówienia ,
a także  zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacja o podstawie do dysponowania tymi
osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do siwz. W przypadku składania oferty wspólnej wyko-
nawcy składają jeden wspólny wykaz osób którymi dysponują lub będę dysponować.

          
wyk. w 1 egz.
wyk. K.K.


