Nr sprawy:ZP-01/15

Kraków, dnia

20/05/2015 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na wykonanie remontu pokrycia dachu oraz remontu
konserwatorskiego elewacji frontowej wraz z remontem bramy głównej budynku Państwowej
Ogólnokształcącej Szkoły Muzycznej II stopnia im. Fryderyka Chopina mieszczącym się przy ul.
Basztowej 6, 31-134 Kraków, wpisanym do rejestru zabytków pod numerem A-183
Projekt współfinansowany z Narodowego Funduszu Rewaloryzacji Zabytków Krakowa.
Numer ogłoszenia w BZP:113426 -2015; data zamieszczenia: 14.05.2015
Zamawiający
w
związku
z
pismem
Wykonawcy
złożonym
w dniu 19.05.2015 r. działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych
(tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 907 ze zm.) przekazuje pytanie Wykonawcy oraz wyjaśnienia
dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej specyfikacją;
Pytanie Wykonawcy:
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację, czy w przypadku gdy wykonawca polega na
zdolnościach finansowych innych podmiotów, podmiotem tym może być osoba prywatna (w tym
przypadku współwłaściciel spółki występującej jako wykonawca), która przedstawi zaświadczenie z
banku o posiadaniu środków powyżej 300 000 zł na koncie bankowym oraz podpisze oświadczenie o
udostępnieniu tych środków spółce? Czy w takim przypadku Zamawiający uzna wymóg dotyczący
dysponowania środkami finansowymi za spełniony?
Wyjaśnienie:
Zamawiający informuje, że w treści specyfikacji w pkt 3.2.2 szczegółowo opisano sposób
powoływania się przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu na zasoby podmiotów trzecich.
Podmiot trzeci na którego zasoby powołuje się wykonawca może być w dowolny sposób powiązany
z samym wykonawcą a forma działalności tego podmiotu może być dowolna w tym może nią być
osoba fizyczna nie prowadząca działalności gospodarczej.
W przypadku powoływania się w takiej sytuacji na inny podmiot Wykonawca zobowiązany jest:
- udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia oraz przedstawiając
dokumenty dotyczące w szczególności zakresu dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu,
sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez wykonawcę przy wykonywaniu zamówienia,
charakteru stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z innym podmiotem oraz zakresu i okresu
udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.
Dokumentacja postępowania zawiera wzór takiego zobowiązania (załącznik nr 8 specyfikacji).
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Jeżeli Wykonawca spełniając warunek udziału w postępowaniu dotyczący jego zdolności finansowej
i ekonomicznej polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów, wykonawca zobligowany jest
do przedłożenia informacji z banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo kredytowej, w których
podmiot na którego zasoby powołuje się Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokość
posiadanych środków finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy w wysokości minimum
300.000,00-zł. (trzysta tysięcy zł.), wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
terminu składania ofert.
Jeżeli z uzasadnionej przyczyny wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących
sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez zamawiającego może przedstawić inny
dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez zamawiającego
warunku.
Jeżeli wykonawca wykazując spełniania warunków udziału w postępowaniu, polega na zasobach
innych podmiotów na zasadach wskazanych powyżej, a podmioty te będą brały udział w realizacji
części zamówienia, wykonawca przedstawia w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty
wymienione w pkt. 3.3. a oraz e specyfikacji.
Mając na uwadze powyższe wykonawca zobowiązany jest przedłożyć wszystkie wymagane
dokumenty i oświadczenie określone w specyfikacji a dotyczące powoływania się na zasoby
innego podmiotu.

