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Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa
Morskiej Stacji Ratowniczej w Ustce - II etap, znak postępowania: NZ -NT/I/PN/02/09

Odpowiedź na pytania nr 1- 2
Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych ( Dz.
U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z późn. zm., ost.zm: Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 101) Zamawiający
informuje, że w dniu 02 czerwca 2009 r. wpłynęły niżej wymienione pytania dotyczące treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający poniżej udziela odpowiedzi na zadane pytania:
Pytanie nr 1:
Czy ubezpieczenie majątkowe przejętego I etapu budowy na kwotę 2.500.000,00 zł na okres
wykonania II etapu budowy, a także polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający,
że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
są dokumentami, niezbędnymi do dołączenia do oświadczeń i innych dokumentów jakie muszą
dostarczyć wykonawcy, aby spełnić wymagane warunki udziału w postępowaniu na Budowę Morskiej
Stacji Ratowniczej w Ustce- II etap?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 1:
Nie. Zamawiający w punkcie 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymienił oświadczenia i
dokumenty, jakie mają załączyć do oferty wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia w celu
potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu. Natomiast ubezpieczenie majątkowe i
polisa, o których mowa w punkcie 18.4 specyfikacji istotnych warunków zamówienia wymagane są
przez Zamawiającego od wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana. Czyli wykonawca wybrany
zgodnie z przepisami ustawy prawo zamówień publicznych, któremu Zamawiający udzieli
zamówienia zobowiązany jest przed podpisaniem umowy do przedłożenia dokumentów, o których
mowa w punkcie 18.4. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Pytanie nr 2:
Jeżeli wykonawca przewiduje powierzenie niektórych robót podwykonawcy możliwe jest, aby do
wykazu swoich robót dołączył wykaz robót podwykonawców ( np. wykonanie robót instalacyjnoelektrycznych na łączną kwotę nie mniejszą niż 54.000,00 zł netto) i będzie to traktowane jako spójna
całość?
Odpowiedź Zamawiającego na pytanie nr 2:
Zamawiający w punktach od 7.1. do 7.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia określił jakie
warunki musi spełnić wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia oraz w jaki sposób będzie
oceniał ich spełnienie .
Uczestnikiem prowadzonego postępowania jest wykonawca. Warunki udziału w postępowaniu należy
odnosić do wykonawcy, a nie podwykonawcy.
Obowiązek spełnienia warunków udziału w postępowaniu dotyczy wykonawcy ubiegającego się o
udzielenie zamówienia, nie dotyczy natomiast podwykonawców, którym wykonawca ubiegający się o
udzielenie zamówienia zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia.
Podwykonawcy w postępowaniu nie podlegają badaniu w zakresie spełnienia warunków udziału w
postępowaniu, ponieważ w rozumieniu ustawy prawo zamówień publicznych nie są wykonawcami
wspólnie ubiegającymi się o udzielenie zamówienia .
W sytuacji, gdy podwykonawca wraz ze swoim pierwotnym zleceniodawcą złoży ofertę wspólną
wówczas staje się wykonawcą wspólnie ubiegającym się o udzielenie zamówienia, możliwe jest
uwzględnienie takiego doświadczenia podwykonawcy.
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum) ich
doświadczenie podlega sumowaniu i oceniane jest przez Zamawiającego łącznie.
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