
 
Nr postępowania BAF- 233/4/2012 – postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu ograniczonego na 

sporządzenie opinii biegłego rewidenta w sprawie wzrostu stawek w projekcie stawek jednostkowych opłaty 
podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z infrastruktury kolejowej. 

 
 
Pytanie: 
w nawiązaniu do ogłoszenia numer 81526 - 2012 dotyczącego sporządzenia opinii biegłego rewidenta w sprawie 
wzrostu stawek w projekcie stawek jednostkowych opłaty podstawowej i opłat dodatkowych za korzystanie z 
infrastruktury kolejowej proszę o wyjaśnienia.  
 
W Sekcji III ust. 3 pkt 4) wymagane jest złożenie oświadczeń członków zespołu o niezależności względem 
spółki PKP PLK S.A.  
 
Bardzo proszę o wyjaśniania:  
1/ jak Zamawiający rozumie niezależność względem spółki PKP PLK S.A.,  
2/ jak ma wyglądać treść oświadczenia, które zdaniem Zamawiającego spełni wymagane kryteria. 
 
 
Odpowiedz Zamawiającego: 
Zamawiający na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, opisanego w art. 22 ust.1 
pkt.3 ustawy Pzp wymaga m.in. złożenia przez Wykonawcę oświadczenie woli. 
 

1) Niezależność wobec spółki PKP PLK S.A. rozumiana jest przez Zamawiającego jako: 
- nie pozostawanie przez członków zespołu wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia w takim stosunku faktycznym lub prawnym, który mógłby budzić uzasadnione 
wątpliwości co do bezstronności tych osób.   
- nie pozostawanie w stosunku pracy lub zlecenia z w/w spółką oraz nie bycie członkiem organów 
nadzorczych w/w spółki 
 
2) warunek zostanie uznany za spełniony m. in. poprzez złożenie oświadczenia następującej treść: 

 

 

OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że wszystkie osoby ………(proszę podać imię, nazwisko, nr PESEL - członków zespołu, 

wyznaczonych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego) wyznaczone do realizacji zamówienia są 
niezależne w stosunku do spółki PKP PLK S.A. -  tj. nie pozostają z w/w spółką w takim stosunku 
prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych 
osób.  W okresie trzech lat liczonym od upływu terminu składania wniosków o dopuszczenie do 
udziału w przetargu nie pozostawały w stosunku pracy lub zlecenia z w/w spółką oraz nie były 
członkami organów nadzorczych w/w spółki w tym okresie.   

 
 
..............................., dn. .........................                ............................................................... 

Podpis osób uprawnionych do składania 
świadczeń woli w imieniu Wykonawcy / 

pieczątki 
 
 

 


