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       WYKONAWCY 
    O D P O W I E D Ź 

na zapytanie w sprawie SIWZ na: 

„Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Rewal części 

miejscowości Niechorze - strona północna” 
 
Gmina Rewal działając w oparciu o art. 38 ust. 1, ust. 2, ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 
r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2018 poz. 1986) informuje, iż w przedmiotowym 
postępowaniu wpłynęło następujące zapytanie do specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia (dalej SIWZ), na które udziela odpowiedzi. Zamawiający dokonuje również 
modyfikacji SIWZ. 
 

1.  

Pytanie. 

„Chciałabym dopytać o sposób wypełnienia formularza ofertowego. Sama spełniam warunki 
przystąpienia do przetargu, przystępuję do przetargu jako osoba fizyczna i nie polegam w tym zakresie 
na osobach trzecich w niniejszym postępowaniu. Jednak w zakresie sporządzenia opracowań 
przyrodniczych (ekofizjografia, prognoza oddziaływania na środowisko) jak również w zakresie 
prognozy skutków finansowych współpracuję ze specjalistami w tym zakresie na podstawie umowy 
zlecenia bądź o dzieło. 
W zamówieniu nie ma wymagań dotyczących dysponowania osobami w powyższym zakresie. Moje 
pytanie jest takie: czy w formularzu oferty te osoby wskazuję jako podwykonawcy, skoro nie powołuję 
się na nie w celu spełnienia wymogów postępowania? (sama mam uprawnienia urbanistyczne oraz 
sporządziłam plan na minimum 100 ha). A jeśli mają być wskazane to czy dołączam do oferty ich 
zobowiązanie do współpracy.” 

  
Odpowiedz. 

Jeśli składający ofertę wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w przetargu i jakąś cześć 

(części) zamówienia chce zlecić podwykonawcy (podwykonawcom), to w załączniku nr 2 do SIWZ 

(Formularz oferty) wypełnia pkt 7 – odpowiednio: 

• Jeśli chce powierzyć jakieś części zamówienia nieznanym jeszcze podwykonawcom lub 

• Jeśli podwykonawcy na etapie składania oferty są już znani. 

Zobowiązanie do współpracy podwykonawcy należałoby dołączyć do oferty tylko wtedy, gdy 

podwykonawca z wykonawcą WSPÓLNIE spełniają warunki udziału w przetargu. 

 

 



2.  

Zamawiający informuje, że dokonuje modyfikacji załącznika nr 3 do SIWZ - w zakresie zmiany opisu 

przypisu nr 7 w tym załączniku: 

Było: 

1  W przypadku odpowiedzi negatywnej tj. „NIE” wypełnić należy pkt. II oświadczenia tj. INFORMACJA  
W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW oraz załączyć wraz z ofertą 
 zobowiązanie tego podmiotu zgodnie z rozdziałem VI ust. 1 pkt. 3 SIWZ. 
 
Jest: 
„7 W przypadku odpowiedzi negatywnej tj. „NIE” wypełnić należy pkt. II oświadczenia tj. 
INFORMACJA W ZWIĄZKU Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW oraz załączyć wraz 
z ofertą zobowiązanie tego podmiotu zgodnie z rozdziałem VII ust. 1 pkt. 3 SIWZ, chyba że zachodzi 
sytuacja o której mowa w rozdziale VI tj. „W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia warunki, o których mowa pkt 3.1 niniejszej SIWZ zostaną spełnione jeżeli 
będzie je spełniał samodzielnie jeden z Wykonawców, wszyscy Wykonawcy lub kilku z Wykonawców 
łącznie”. W takiej sytuacji Wykonawca obok informacji „NIE” może wskazać, że warunek ten 
spełniony jest przez konsorcjanta / innego członka konsorcjum”. 
 

Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają nie zmienione. 

 

        Za Zamawiającego 

        Pełnomocnik 

        Tomasz Bartkowski 

 

 


