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Egz. Pojedynczy

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach,  informuje,  że  do  postępowania  prowadzonego  w  trybie  przetargu
nieograniczonego na: „Świadczenie kompleksowych usług napraw powypadkowych pojazdów służbowych o DMC do
3,5t,  użytkowanych  przez  KWP w  Katowicach  oraz  jednostki  terenowe  i komórki  organizacyjne  podległe  KWP
w Katowicach”  wpłynęły  zapytania  i zgodnie  z  art.  38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych  udziela
następujących wyjaśnień:

Pytanie 1: Wykonawcy zobowiązani są załączyć do oferty następujące dokumenty:
Oświadczenia wymagane na podstawie art. 25a ust. 1 ustawy Pzp, złożone na formularzu stanowiącym załącznik nr 4a
lub 4b     do Siwz oraz aktualne na dzień składania ofert.  

UWAGA: 
a) Wykonawca, który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec

nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie, w jakim powołuje się na ich zasoby, warunków
udziału w postępowaniu zobowiązany jest zamieścić informacje o tych podmiotach we wskazanym wyżej
oświadczeniu.

b) Wykonawca,  który  zamierza  powierzyć  wykonanie  części  zamówienia  podwykonawcom,  w  celu
wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu zobowiązany jest
do zamieszczenia informacji o podwykonawcach we wskazanym wyżej oświadczeniu.

c) W  przypadku  wspólnego  ubiegania  się  o  zamówienie  wskazane  wyżej  oświadczenie  składa  każdy
z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie.

Proszę o udzielenie odpowiedzi czy w przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który powołuje się na zasoby
i zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, (IVA pkt. 2 a i b) wymagane jest
złożenie drugiego, odrębnego oświadczenia zał. 4a lub 4b JEDZ (ESPD) również przez Podwykonawcę?
Czy oświadczenie zał. 4a lub 4b (JEDZ (ESPD) Wykonawca i Podwykonawca mają wypełnić i podpisać wspólnie?
Ponieważ zapis o wymogu złożenia takiego odrębnego oświadczenia wynika jedynie w przypadku wskazanym w (IVA
pkt. 2 c) to jest w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie kilku Wykonawców?

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca bedzie polegał  na zasobach innego podmiotu, w celu spełnienia warunków udziału
w postępowaniu, odrębny formularz JEDZ (ESPD) dla tego podmiotu winien zostać załączony do oferty i winien zostać
podpisany przez ten podmiot. Zgodnie z instrukcją JEDZ (ESPD) w sekcji C:

Fragment formularza JEDZ (ESPD) Sekcja C

"C: Informacje na temat polegania na zdolności innych podmiotów
Czy wykonawca polega na zdolności innych podmiotów w celu spełnienia kryteriów kwalifikacji określonych poniżej
w części IV oraz (ewentualnych) kryteriów i zasad określonych poniżej w części V? Tak  Nie
Proszę przedstawić odrębne formularze ESPD zawierające informacje wymagane zgodnie z sekcjami A i B niniejszej
części oraz częścią III dla każdego z podmiotów, których to dotyczy, należycie wypełnione i podpisane przez dane
podmioty.
Należy zauważyć, że dotyczy to również wszystkich pracowników technicznych lub służb technicznych, nienależących
bezpośrednio do przedsiębiorstwa danego wykonawcy, w szczególności tych odpowiedzialnych za kontrolę jakości,
a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – tych, do których wykonawca będzie mógł się zwrócić
o wykonanie robót budowlanych.
O ile  ma to znaczenie  dla  określonych zdolności,  na  których  polega  wykonawca,  proszę  dołączyć  –  dla  każdego
z podmiotów, których to dotyczy – informacje wymagane zgodnie z częściami IV i V." (...)

Pytanie 2: „16 Zamawiający żąda od Wykonawcy, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów na
zasadach określonych w art. 22a ustawy, przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych
w rozdziale IV B punkcie od 3 – 9.
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17  Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia dokumentów wymienionych w rozdziale IV B punkcie od 3 – 9
dotyczących podwykonawcy, któremu zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia, a który nie jest podmiotem,
na którego zdolnościach lub sytuacji Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 22a ustawy.
C.W przypadku wskazania przez Wykonawcę dostępności oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym
rozdziale  IV B z wyłączeniem punktów 16-17,  w formie  elektronicznej  pod  określonymi  adresami  internetowymi
ogólnodostępnych i bezpłatnych baz danych, Zamawiający pobiera samodzielnie z tych baz danych wskazane przez
Wykonawcę oświadczenia lub dokumenty.
D.W przypadku wskazania przez Wykonawcę oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w niniejszym rozdziale
IV B z wyłączeniem punktów 16-17, które znajdują się w posiadaniu Zamawiającego, w szczególności oświadczeń lub
dokumentów przechowywanych  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  art.  97  ust.  1  ustawy  Pzp,  Zamawiający  w celu
potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy Pzp, korzysta z  posiadanych oświadczeń
lub dokumentów, o ile są one aktualne.”
W przypadku składania oferty przez Wykonawcę, który powołuje się na zasoby i zamierza powierzyć wykonanie części
zamówienia konkretnemu Podwykonawcy, Zamawiający żąda od Podwykonawców (IV B w pkt. 16-17) dokumentów
wymienionych w (IV B pkt. 3-9).
W związku z powyższym proszę o udzielenie odpowiedzi, jeśli zatem na etapie składania ofert nie będzie wymagalne
złożenie przez Podwykonawcę odrębnego oświadczenia zał. 4a lub 4b JEDZ (ESPD), to w jakiej formie w trakcie
badania  oferty  (na  żądanie  Zamawiającego),  mają  zostać  złożone  oświadczenia  Podwykonawcy  (pkt.  7-9)  jeśli
z założenia nie są dostępne internetowo z baz danych i nie są także dostępne przez Zamawiającego? Zapis (IV C i D)?
Czy  są  przygotowane  odpowiednie  druki,  czy  też  Zamawiający  nie  przewiduje  ustalonej  formy  druku?  Czy
oświadczenia mogą zostać złożone w dowolnej formie?
Czy w przypadku wspólnego wypełnienia i podpisania przez Wykonawcę oraz Podwykonawcę oświadczenia zał. 4a lub
4b JEDZ (ESPD),  Zamawiający  uzna  za  złożone  w odpowiedniej  formie,  oświadczenia  wymagane  w (pkt.  7-9)?
w odniesieniu do Podwykonawcy? Czy wówczas na etapie badania oferty, nie będzie już konieczności przedłożenia
dodatkowych oświadczeń wskazanych w punktach 7-9?

Odpowiedź: Zgodnie z odpowiedzią powyżej na etapie składania ofert jest wymagalne złożenie przez Podwykonawcę
odrębnego  oświadczenia  zał.  4a  lub  4b  JEDZ  (ESPD).  Zamawiający  nie  przewiduje  ustalonej  formy  druku  dla
oświadczeń  wymienionych  w  rozdziale  IVB  punkt  7-9.  Wykonawca/Podwykonawca  winien  sporządzić  druki  dla
przedmiotowych oświadczeń, z których będzie wynikać, że:
a)  nie istnieje orzeczenie wobec Wykonawcy/Podwykonawcy tytułem środka zapobiegawczego zakazu ubiegania się
o zamówienie publiczne. 
b)  nie  został  wydany  wobec  Wykonawcy/Podwykonawcy  prawomocny  wyrok  sądu  lub  ostateczna  decyzja
administracyjna o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo
– w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji – dokumenty potwierdzające dokonanie płatności tych należności
wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcia wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności.

c)  Wykonawca/Podwykonawca  nie  zalega  z  opłacaniem  podatków  i  opłat  lokalnych,  o  których  mowa
w ustawie z dnia 12.01.1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716).
Oświadczenia winny być podpisane przez osobę upoważnioną, której te oświadczenia dotyczą.

Wykonawca,  którego oferta  zostanie  oceniona  najwyżej,  zostanie  wezwany  do złożenia  w wyznaczonym terminie
aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 25
ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, w tym również oświadczeń i dokumentów wymienionych w rozdziale IVB
punkt 3-9 w odniesieniu do Podwykonawcy.
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