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Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(zwanej dalej SIWZ), które wpłynęły od Wykonawców: 

 

_______________ 

 

Pytanie nr 195: 

Niniejszym działając w imieniu i na rzecz Wykonawcy, w oparciu o ogłoszenie i specyfikację istotnych 

warunków zamówienia - dotyczące przedmiotowego postępowania - proszę o potwierdzenie treści siwz –  

w kontekście odpowiedzi udzielonej przez Zamawiającego o numerze 15. 

 

 
Przedsiębiorstwo Komunikacji Miejskiej,  
Sp. z o.o. w Gliwicach  
ul. Chorzowska 150, 44-100 Gliwice 
 

   

    
   Gliwice, 22 maja 2020 r. 

 
 
 
 

   

  Do Wykonawców  
ubiegających się o udzielenie zamówienia 

   

  PKM DT/ TT / 1889/ 2020 

 
dot.:  Dostawa dziesięciu fabrycznie nowych elektrycznych autobusów komunikacji miejskiej wraz z infrastrukturą 
ładowania w 2021 roku dla PKM, Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach  - sprawa nr PN/UZP/TT/1/2020 
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Uzasadnienie 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie   nr 15   z dnia 8 maja odpowiedział, iż wymaga w JEDZ 

 (odp. fragment poniżej) podania informacji dotyczącej podwykonawców na których zdolności wykonawca 

nie polega. 

Cyt. JEDZ: D: INFORMACJE DOTYCZĄCE PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH 
ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA 

 

 (Sekcja,      którą      należy      wypełnić      jedynie      w      przypadku      gdy      instytucja 
zamawiająca   lub   podmiot   zamawiający   wprost tego zażąda.) 

Podwykonawstwo: Odpowiedź: 
Czy wykonawca zamierza zlecić 
osobom trzecim podwykonawstwo 
jakiejkolwiek części zamówienia? 

[] Tak [] Nie 
Jeżeli tak i o ile jest to wiadome, proszę podać wykaz 
proponowanych podwykonawców: 
 

Pragnę podkreślić, że wyraźnie ustawodawca unijny, konstruując jednolity formularz JEDZ, mając na względzie 

art. 71 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 w sprawie zamówień 

publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE – już w samym formularzu jak powyżej zastrzegł, że informacja 

ta jest podawana przez Wykonawcę tylko wówczas, kiedy ew. podwykonawca jest na etapie składania oferty jest 

Wykonawcy znany: „tak i o ile jest to wiadome”. Zapis ten jest także zgodny z naszym przepisem krajowym 

a mianowicie z art. 36b ust.1 ustawy Pzp. 

Podkreślamy także, że z przywołanymi wyżej przepisami    dyrektywy oraz art. 36b ust.1 ustawy Pzp. określenie 

wymogu   wskazania   przez   wykonawcę   już   na   etapie   składania   ofert   części   zamówienia,   których   wykonanie 

zamierza   powierzyć   podwykonawcom   i   podania   ich   nazw   (firm),   naruszył   art.   36b   ust.   1   ustawy   Pzp.    

jest naruszeniem przepisów Pzp – tj. art. 36b ust.1 ustawy Pzp. Do takiego wniosku doszedł Prezes Urzędu 

Zamówień Publicznych w toku kontroli uprzedniej 2017-10-27, KU/74/14 (wynik kontroli uprzedniej 

 w załączeniu):   CYT.: "Przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp skierowany jest do zamawiającego, który to żąda 

wskazania przez wykonawcę części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć   podwykonawcom,   

 i   podania   przez   wykonawcę   firm   podwykonawców.   Zauważyć   należy,   że   we wskazanym  przepisie,  

ustawodawca  posługuje  się  pojęciem  "zamiaru",  co  wskazywałoby,  że  wykonawca  ma podać na etapie składania 

oferty - w przypadkach, gdy część zamówienia zamierza powierzyć podwykonawcom, co zamawiający dopuścił 

- firmy, nazwy proponowanych podwykonawców, które są mu na daną chwilę znane.  
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Także treść art. 71 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 w sprawie 

zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE wskazuje, że w dokumentach zamówienia instytucja 

zamawiająca może żądać albo zostać zobowiązana przez państwo członkowskie do żądania od oferenta, aby 

wskazał on w swojej ofercie ewentualną część zamówienia, której wykonanie zamierza zlecić osobom trzecim w 

ramach   podwykonawstwa,   a   także   aby   podał   ewentualnych   proponowanych   podwykonawców.   Interpretacja 

przepisu art. 36b ust. 1 ustawy Pzp dokonana przez pryzmat przepisów wspólnotowych jest niewątpliwie właściwa,    

gdyż    przepis    ten    odnosi    się    w    swej    treści    do    "podania    ewentualnych    proponowanych podwykonawców", 

zatem "zamiar" o którym mowa w przepisie art. 36b ust. 1 ustawy Pzp odnosi się do projektu, pewnego zarysu 

listy podwykonawców proponowanych przez wykonawcę.  

Należy również wskazać, iż przepis art. 36b ust. 1 ustawy Pzp nie wprowadza granicy czasowej kiedy podanie 

tych   firm,   nazw   podwykonawców   ma   nastąpić.   Zamawiający   nie   dokonuje   weryfikacji   podwykonawców 

wyłącznie do upływu terminu składania ofert, a przeciwnie wobec możliwości dokonania takiej zmiany (firmy 

podwykonawcy) na późniejszym etapie postępowania zmuszony jest dokonać takiej weryfikacji na przykład 

na etapie wykonawstwa.   W związku z powyższym należy stwierdzić, że skoro brzmienie art. 36b ust. 1 ustawy 

Pzp nie odnosi się wyłącznie do etapu oceny oraz wyboru oferty w postępowaniu o zamówienie publiczne, nie 

można  nakazać  wykonawcy,  aby  już  na  etapie  składania  oferty,  był  on  zmuszony  do  podania  danych 

podwykonawców oraz informacji o zakresie prac, które zamierza powierzyć im do realizacji. 

Tym samym, zamawiający określając wymóg wskazania przez wykonawcę już na etapie składania ofert części 

zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom i podania ich nazw (firm), naruszył 

art. 36b ust. 1 ustawy Pzp. ” 

 

Reasumując składam wniosek nr 1: 

Proszę o potwierdzenie, iż zgodnie z art. art. 71 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE 

 z dnia 26 lutego 2014 w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE, a przede 

wszystkim zgodnie z art. 36b ust.1 ustawy aktualnej Pzp. - Zamawiający wymaga podania informacji w ofercie, 

w JEDZ tj. na etapie składania ofert - części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcom i podania ich nazw (firm) tylko wówczas kiedy dla Wykonawców jest to wiadome? 

Proszę o jednoznaczną odpowiedź- TAK /NIE 
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Odpowiedź nr 195: 

Zamawiający potwierdza. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca podał nazwy podwykonawców, o ile są mu 

one znane na etapie składania oferty, zgodnie z JEDZ: D: INFORMACJE DOTYCZĄCE 

PODWYKONAWCÓW, NA KTÓRYCH ZDOLNOŚCI WYKONAWCA NIE POLEGA. 

 

 

_________________________________ 

 

 

 

         

          

          

 
Prezes Zarządu   Wiceprezes Zarządu 

 

 


		2020-05-22T08:53:07+0200
	Maciej Artur Krawczyk


		2020-05-22T12:34:39+0200
	Henryk Leonard Szary




