
 

 

Tychy, dnia 22 stycznia 2019 r. 
 

 
Nr postępowania 1/11/2018/PI 
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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

do postępowania przetargowego na zadanie pn.: „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej 
Przedsiębiorstwa Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – 

drugie postępowanie” 

 
 
Szanowni Państwo, 
Zamawiający informuje, że w związku z toczącym się postępowaniem przetargowym, ogłoszonym na postawie 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1986) w trybie przetargu 
nieograniczonego pn.: „Kompleksowa modernizacja zajezdni autobusowej Przedsiębiorstwa Komunikacji 
Miejskiej Sp. z o.o. Tychy przy ul. Towarowej 1 w Tychach – drugie postępowanie”” do Zamawiającego 
wpłynęły wnioski o wyjaśnienie zapisów i zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 
 
Poniżej przedstawiamy pytania oraz stanowisko Zamawiającego.  
 

Pytanie 1 

Zamawiający wskazuje pkt 3.5 SIWZ iż „ Wykonawca jest zobowiązany wskazać w ofercie części zamówienia, 

których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom wraz z podaniem ich firm:. W JEDZ wskazane jest, 

wypełnienie pola dotyczącego podwykonawcy, część II B „ Jeżeli tak i o ile jest wiadome, proszę podać wykaz 

proponowanych podwykonawców”. Prosimy o doprecyzowanie zapisów zgodnie z zapisami wskazanymi powyżej. 

Pragniemy nadmienić, iż na etapie składania oferty Wykonawcy nie są znane nazwy firm podwykonawców. Często 

wskazanie firm z nazwy staje się niemożliwe. Wnioskujemy o umożliwienie wyszczególnienia powierzonej 

podwykonawcom części zamówienia bez nakazu podania ich nazw firm. 

Odpowiedź 

Przepis art. 36b ust. 1 ustawy z 29.01.2004 r. - Prawo zamówień publicznych przewiduje, że w przypadku zamówień 

na roboty budowlane lub usługi, które mają być wykonane w miejscu podlegającym bezpośredniemu nadzorowi 

zamawiającego, zamawiający ma obowiązek żądać od wykonawców, aby ci przed przystąpieniem do wykonania 

zamówienia podali nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, 

zaangażowanych w takie roboty budowlane lub usługi (o ile podwykonawcy ci są już znani). Obowiązek 

zamawiającego żądania w/w informacji od wykonawcy, aktualizuje się już po podpisaniu umowy w sprawie 

zamówienia publicznego, a przed przystąpieniem wykonawcy do realizacji zamówienia. 

Wykonawca w odpowiedzi na takie żądanie zamawiającego, ma obowiązek przedstawić informacje o 

podwykonawcach, których już zna jeszcze przed przystąpieniem do realizacji zamówienia. Ponadto "W przypadku 

wprowadzania na teren podlegający bezpośredniemu nadzorowi zamawiającego kolejnych podwykonawców 

wykonawca będzie obowiązany do przedstawiania wskazanych informacji odnośnie do nowych podmiotów." (por. 

Dzierżanowski Włodzimierz, Jerzykowski Jarosław, Stachowiak Małgorzata, Prawo zamówień publicznych. 



 

 

Komentarz, wyd. VII, Woltrs Kluwer Polska 2018). W tym ostatnim przypadku, wykonawca podaje te informacje już 

w trakcie realizacji zamówienia. 

Pytanie 2 

Prosimy o potwierdzenie iż oświadczenie na temat „wielkości średniego rocznego zatrudnienia Wykonawcy oraz 

liczebność kadry kierowniczej w ostatnich trzech latach przed upływem terminu składania ofert (…),” Wykonawca 

składa na wezwanie Zamawiającego zgodnie z art. 24aa. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

Pytanie 3 

Zamawiający, wskazuje iż „wymagane jest zatrudnienie minimum 40 osób” – prosimy o doprecyzowanie czy liczba 

40 osób dotycz zatrudnienia w zakresie kadry kierowniczej czy dotyczy ogółu pracowników. 

Odpowiedź 

Wskazana liczba dotyczy ogółu pracowników. 

Pytanie 4 

W odniesieniu do braku jednoznacznego zapisu w SIWZ oraz zapisów instrukcji wypełniania elektronicznego 

formularza JEDZ, określających możliwość zaznaczenia sekcji α ,Wykonawca prosi o potwierdzenie, że może 

ograniczyć się do ogólnego oświadczenia dotyczącego wszystkich kryteriów kwalifikacji wypełniając punkt α i nie 

musi wypełniać sekcji A,B, C, D w Części IV JEDZ. 

Ponadto prosimy o potwierdzenie, iż powyższa możliwość zaznaczenia wyłącznie sekcji α w oświadczeniu JEDZ 

dotyczy także podmiotu trzeciego, na którego zasoby powołuje się Wykonawca. 

Odpowiedź 

Instrukcja wypełniania JEDZ w sposób jednoznaczny i precyzyjny odpowiada na zadane przez Wykonawcę 

pytania. W obu przypadkach potwierdza możliwość wskazanego w pytaniu zachowania. 

Pytanie 5 

W nawiązaniu do zapisów formularza ofertowego prosimy o potwierdzenie, iż w przypadku gdy Wykonawca 

zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, jednakże na dzień składania ofert 

Wykonawcy nie są znane nazwy firm podwykonawców, Zamawiający nie wymaga określania firm podwykonawców 

a jedynie wskazanie części zamówienia, których wykonanie Wykonawca powierzy podwykonawcom.   

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza powyższe. Szerzej kwestie tę Zamawiający wyjaśnia w odpowiedzi na pytanie nr 1. 

Pytanie 6 

Prosimy o potwierdzenie, że realizacja roboty budowlanej wykazana na spełnienie warunku udziału jako 

doświadczenie kierownika budowy w pkt. 6.1.2. c) SIWZ może stanowić jedną z realizacji wykazywanych w 

kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” w pkt. 16.2 SIWZ. 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza. 

Pytanie 7 

Prosimy o wskazanie gdzie należy umieścić informacje na temat hasła do zaszyfrowanego JEDZ? 

Odpowiedź 

W związku z prowadzeniem postępowania na platformie zakupowej Open Nexus nie ma konieczności szyfrowania 

JEDZ osobnym hasłem. JEDZ należy złożyć przez platformę zakupową Open Nexus wraz z ofertą. Zamawiający 

będzie miał dostęp do JEDZ oraz oferty w terminie wskazanym w pkt 14.1 w SWIZ. 

Pytanie 8 



 

 

Wykonawca prosi o potwierdzenie, że Zamawiający dopuści złożenie dokumentów finansowych  na potwierdzenie 

warunków udziału w postępowaniu  wymienionych w pkt 6.1.2 b) ustęp 1 (sprawozdanie finansowe) za lata 

obrotowe 2015,2016,2017?. Wykonawca rozumie,  iż zgodnie z treścią tego zapisu Zamawiający traktuje jako 

ostatni rok obrotowy rok 2017. W związku z wyrokiem  KIO, Wykonawca nie ma obowiązku załączenia 

dokumentów, do których wytworzenia nie jest obowiązany na dzień złożenia ofert. (Sygn. akt: KIO 1785/17). 

Odpowiedź 

Zamawiający potwierdza powyższe. 

 

Informujemy, iż stanowisko zamawiającego zostało rozesłane do wszystkich wykonawców, którym 

przekazano SIWZ oraz udostępniono je na stronie internetowej 

https://platformazakupowa.pl/transakcja/177822 
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