
Krosno, dnia 22.03.2011r.  

 

PZD-DT-0343/4/11 

 

 

Zapytanie i wyjaśnienie 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, 

poz. 759 z późniejszymi zmianami) zawiadamia się, że w dniu 21.03.2011r. do Zamawiającego 

wpłynął wniosek (zapytanie) dot. treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia na zadanie: 

„Zaprojektowanie i wykonanie remontu/przebudowy przepustu drogowego w ciągu drogi 

powiatowej Nr 2002R Iwonicz – Iwonicz Zdrój w km 4+380  w m. Iwonicz Zdrój wraz 

z przebudową istniejących sieci uzbrojenia terenu kolidujących z planowanym zadaniem„ 

 
 

Treść zapytań: 

 
1. Jakie wymogi formalne (wykaz oświadczeń lub dokumentów) mają być spełnione w przypadku 

wspólnego ubiegania się o zamówienie: 

- przez każdego członka konsorcjum z osobna,  
- wspólnie przez członków konsorcjum. 

 

2.Czy warunki udziału w postępowaniu opisane w rozdziale V SIWZ tj. potencjał techniczny, 

potencjał kadrowy oraz sytuacja ekonomiczna i finansowa maja być spełnione wspólnie przez 
członków konsorcjum czy przez każdy podmiot z osobna? 

 

3. W rozdziale V pkt 5.1.2 SIWZ Zamawiający stawia warunek, aby Wykonawca wykazał się 
doświadczeniem, bez podania szczegółów. Czy Zamawiający nie precyzuje w tym zakresie 

szczególnych wymagań?  

 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi (wyjaśnień): 

 
Ad.1.  

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie należy przedłożyć następujące dokumenty 

 
przez każdego członka konsorcjum z osobna: 

 

1) Oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 

ustawy Prawo zamówień publicznych  –  Załącznik Nr 2 do SIWZ, 
 

2) Oświadczenie o spełnieniu warunków, o których mowa w pkt. 5.1.4)a) i 5.1.4)b) SIWZ – składa co 

najmniej jeden z Wykonawców występujących wspólnie 

 

3) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że wykonawca jest 

ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z 

przedmiotem zamówienia. 
 

4) oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie zaistnienia  

      przesłanek wykluczenia z postępowania, określonych w art. 24 ustawy Prawo zamówień  

      publicznych   –  Załącznik Nr 3 do SIWZ, 



 

5)aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu 

wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy, wystawionego nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed  upływem terminu składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych 

oświadczenia w zakresie art. 24, ust. 1, pkt 2 ustawy pzp 

 
6) aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzającego, że 

wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem 

zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości 

wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo składania ofert, 

 
7). aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy 

Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem 

składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem 
zwolnienie, odroczenie lub złożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania 

decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu 

składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo 

składania ofert. 
 

  

wspólnie przez członków konsorcjum: 
 

1) wykaz robót budowlanych w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i 

doświadczenia, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a 

jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, 
daty i miejsca wykonania oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że roboty zostały wykonane 

zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone - Załącznik Nr6, 

 

2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności 

odpowiedzialnych za 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 informacją o podstawie do dysponowania 

tymi osobami. Wykaz musi potwierdzać spełnienie warunku, o którym mowa w pkt 5.1.3)b) SIWZ. 

 

 

 Wykonawca może polegać na wiedzy, doświadczeniu i 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, iż będzie 

dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym 

celu: 

a) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do zrealizowania części zamówienia, zawierające zakres 

czynności które te podmioty zobowiązują się wykonać - w przypadku gdy Wykonawca wykazując 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu polega na wiedzy i doświadczeniu innych podmiotów; 

b) pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy osób na okres ich 

udziału w wykonywaniu zamówienia, zawierające także listę osób, które zostaną przez ten podmiot 

udostępnione - w przypadku gdy Wykonawca wykazując spełnianie warunków udziału w 

postępowaniu polega na osobach zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów; 

 



c)  pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia, zawierające także wysokość 

środków finansowych, które mogą zostać przez ten podmiot udostępnione - w przypadku gdy 

Wykonawca wykazując spełnianie warunków polega na zdolnościach finansowych innych 

podmiotów. 
 

 

Zgodnie z art. 23, ust. 2 ustawy pzp w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się 

o udzielenie zamówienia, Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich 
w postępowaniu o udzielenie zamówienie albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy 

w sprawie zamówienia publicznego.   

 

 
Ad.2.  

Warunki udziału w postępowaniu:  

1) potencjał techniczny i potencjał kadrowy – powinny być spełnione wspólnie przez członków 
konsorcjum 

 

2) sytuacja ekonomiczna i finansowa – musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców występujących 
wspólnie.  

 

 

Ad.3. 
Spełniając warunek posiadania wiedzy i doświadczenia zawarty w SIWZ pod pozycją nr 5.1.2 należy 

wypełnić następujące załączniki: 

1) załącznik nr 6 do SIWZ Wykaz robót budowlanych  
2) załącznik nr 7 do SIWZDoświadczenie      

 

 

 
 

 

Jednocześnie informuję, iż termin składania ofert nie ulega zmianie.  
 

 

 
 

 

Zatwierdzam: 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 
 
 


