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WYKONAWCY
ODPOWIEDŹ
na zapytanie w sprawie SIWZ na
„Sporządzenie projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Rewal
obręb Pobierowo”
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.
„Dzień dobry, proszę o wyjaśnienie sposobu składania oferty i załączników.
Zgodnie z pkt VII 1. 5) "W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców,
oświadczenia, o których mowa w pkt. 1 i 2, składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o
zamówienie.
Dokumenty te potwierdzają spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw
wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w
postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia."
Skoro warunkiem do spełnienia jest dysponowanie przynajmniej jedną osobą posiadającą
uprawnienia urbanistyczne oraz wykonanie należycie minimum 1 usługi urbanistycznej o określonych
parametrach to w przypadku oferty składanej wspólnie warunki mogą być spełnione np przez jednego
z wykonawców. Zatem drugi wykonawca konsorcjum formalnie nie może złożyć oświadczenia z
załącznika nr 3 we własnym imieniu, a jedynie w imieniu konsorcjum. Proszę o wskazanie sposobu
składania załącznika nr 3 w przypadku, gdy wykonawcy wspólnie spełniają warunki udziału, a nie
spełniają ich rozłącznie.”
Odpowiedź.
Wymóg wskazany w SIWZ wynika z art. 25a ust. 6 ww ustawy. Oznacza to, iż każdy z wykonawców
winien złożyć stosowne oświadczenie we własnym imieniu, natomiast sposób oceny spełniania
warunków szczegółowo określono w SIWZ 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 niniejszym postępowaniu Zamawiający przygotował stosowne tabele, w których Wykonawca ma
odpowiednio zaznaczyć TAK lub NIE. Każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie
oświadcza we własnym zakresie tj. składa oświadczenie, na zał. nr 3, oddzielnie. W sytuacji zatem gdy
jeden w wykonawców nie spełnia danego warunku w kolumnie „TAK/NIE (podać)” wpisuje NIE. W
tym wypadku dopuszczalnym jest także adnotacja, że warunek ten spełnia konsorcjant.

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
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