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 Warszawa, dnia 05 października 2016 r.
Urząd Transportu Kolejowego

Biuro Administracyjno - Finansowe 

BAF-WLZP.252.1.2016.2.ASz

Informacja o złożonym zapytaniu
dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu

pn. „Wykonanie ekspertyz z zakresu techniki kolejowej”
oraz udzielonych odpowiedziach/wyjaśnieniach przez Zamawiającego

nr postępowania: BAF-251-700/2016

W terminie do 3 października 2016 r. Zamawiający otrzymał następujące pytanie od 
Wykonawcy i udziela wyjaśnień jak niżej:

Pytanie nr 1: Uprzejmie proszę o wyjaśnienie, które z oświadczeń wskazanych w załącznikach 
nr 3 i 4 do w/w SIWZ należy wypełnić w przypadku wyboru ścieżki ofertowania 
przedstawionej w § 5 pkt 5.4 tegoż SIWZ (w praktyce wykorzystanie osoby 
będącej pracownikiem innego podmiotu handlowego).

Czy należy wypełnić „Oświadczenie dotyczące podmiotu, na którego zasoby 
powołuje się wykonawca”? przy czym wykonawca nie zna warunków podanych 
w Uwadze warunkującej wypełnienie takiego oświadczenia?

Jakiej sytuacji dotyczy konieczność wypełnienia Oświadczenia dotyczącego 
podwykonawcy niebędącego podmiotem, na którego zasoby powołuje się 
wykonawca?

Odpowiedź: Wykonawca składając ofertę w niniejszym postepowaniu, zgodnie z pkt. 7.1 
SIWZ musi wraz z nią przedłożyć oświadczenia wymienione w załącznikach 3 i 4 
do SIWZ.

Obligatoryjnie Wykonawca musi wypełnić części załączników 3 i 4 oznaczone w 
treści  odpowiednio: „OŚWIADCZENIA DOTYCZĄCE WYKONAWCY:”, 
„OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODANYCH INFORMACJI:”, 
„INFORMACJA DOTYCZĄCA WYKONAWCY:”

Punkt 5.4 SIWZ jest odzwierciedleniem przepisów ustawy Prawo zamówień 
publicznych zawartych w art. 22a.
W sytuacji, kiedy Wykonawca polega na doświadczeniu podmiotów trzecich musi 
wypełnić części załączników 3 i 4 oznaczone w treści odpowiednio: 
„OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODMIOTU, NA KTÓREGO ZASOBY 
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POWOŁUJE SIĘ WYKONAWCA:”, „INFORMACJA W ZWIĄZKU 
Z POLEGANIEM NA ZASOBACH INNYCH PODMIOTÓW:” 
W sytuacji, kiedy Wykonawca zamierza powierzyć część zamówienia 
podwykonawcom wypełnia treść oświadczenia zawartą w załączniku nr 3 w części 
oznaczonej jako „OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCY 
NIEBĘDĄCEGO PODMIOTEM, NA KTÓREGO ZASOBY POWOŁUJE SIĘ 
WYKONAWCA:”

Podkreślić należy, że umowa podwykonawstwa została zdefiniowana w art. 2 pkt. 
9b ustawy Prawo zamówień publicznych.

Z poważaniem

Przewodniczący
Komisji Przetargowej

MICHAŁ ZIĘBA
DYREKTOR DEPARTAMENTU 

BEZPIECZEŃSTWA KOLEJOWEGO
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