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Sekretarz Komisji Przetargowej: Kinga Niedźwiecka - Reszczyk 

Milanówek, dnia 17.12.2013 r.        

Nr sprawy: TOM.271.2.28.2013         

                  
                                                   

Dotyczy: Zamówienia Publicznego ZP. 271/33/INF/13 na  "Budowa sieci informatycznej, 
systemu monitoringu i VoIP na terenie miasta Milanówka” 

 
 
                     

Zamawiający informuje, że  w dniu 10 grudnia 2013 roku wpłynęły kolejne pytania w 
sprawie ww. postępowania: 
 
 
w związki z chęcią złożenia oferty na w/w przetarg, firma zwraca się z pytaniem: 
 

• czy koncesje, referencje oraz kadra firm podwykonawczych będę uznane jako 
koncesji, referencje oraz kadra Głównego Wykonawcy na podstawie pisemnych 
zobowiązań Podwykonawców? 

• czy w przypadku, gdy na uprawnieniach budowlanych telekomunikacyjnych nie ma 
dopisku „bez ograniczeń”, ale nie są to uprawnienia w żaden sposób ograniczone, 
będą one spełniały wymogi formalne przetargu w zakresie kierownika robót 
teletechnicznych? 

 

 

Odpowiedź: 

 

Zamawiający informuje, że zgodnie z zapisami SIWZ oraz zgodnie z art. 26b ust. 2 ustawy 
Prawo zamówień publicznych  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. 

 
Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków dotyczących wiedzy i doświadczenia, 
potencjału technicznego, osób zdolnych do wykonania zamówienia oraz zdolności 
finansowych polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 
2b ustawy Pzp zobowiązany jest oprócz oświadczeń i dokumentów wymienionych w  SIWZ 
dodatkowo 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. Zobowiązanie takie Wykonawca zobowiązany jest złożyć w 
oryginale. 
 
Jednak treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać:  

a) kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby; 
b) sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez Wykonawcę, przy 

wykonywaniu zamówienia; 
c) zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia 
d) charakter stosunku jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem (wraz z 

załączeniem np. stosownej umowy/porozumienia);       
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W sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane  
z podmiotem ich udzielającym  (wiedza i doświadczenie), niemożliwe do samodzielnego 
obrotu i dalszego udzielenia ich bez zaangażowania tego podmiotu w wykonaniu 
zamówienia, taki dokument powinien zawierać wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego 
podmiotu w wykonaniu zamówienia (np. podwykonawstwo, doradztwo, nadzór lub inne). 
Bowiem nie można przekazać, ani zobowiązać się do udzielenia wiedzy i doświadczenia bez 
osobistego udziału udzielającego tych zasobów w realizacji zamówienia. 
 
Ustawa Prawo zamówień publicznych nie przewiduje możliwości korzystania przez 
Wykonawcę z uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności innych 
podmiotów, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek posiadania koncesji lub zezwoleń. A 
działalność telekomunikacyjna jest właśnie takim rodzajem działalności regulowanej,  na 
wykonywanie,  której Wykonawca musi uzyskać stosowne zezwolenie.  
 
 
Jeżeli w dokumencie potwierdzającym posiadanie uprawnień budowlanych bez ograniczeń, 
brak jest określenia „bez ograniczeń” Wykonawca  zobowiązany będzie do wykazania 
spełnienia przez osobę legitymująca się przedmiotowym uprawnieniem warunków zawartych 
w art. 14 ust. 3 pkt 3 ustawy Prawo budowlane, § 22 rozporządzenie Ministra Transportu i 
Budownictwa z dnia 28.04.2006r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 
budownictwie, co potwierdzi brak ograniczeń przedmiotowych oraz ponadto przedstawić  
wyjaśnienie, interpretacje odpowiedniego samorządu zawodowego. 
 
 
 

 
 

           Z poważaniem 

                       Przewodniczący  Komisji Przetargowej 
                                                                                                           -/- 

                                                                                                     Łukasz Stępień  
 


