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Informacja Zamawiającego nr 2 

z dnia 15.11.2018 r. 
 

 

dotyczy Zapytania Ofertowego nr 24/2018/CBR z dnia 07.11.2018 r. na roboty budowlane 

obejmujące: 

 

BUDOWĘ BUDYNKU CENTRUM BADAWCZO ROZWOJOWEGO ChM 

I OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW ORAZ BUDYNKU PRODUKCYJNO-

MAGAZYNOWEGO WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I 

ZEWNĘTRZNĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ 
 

 

Zamawiający ChM sp. z o. o. przekazuje treść zapytań, które napłynęły na przedmiotowe 

postępowanie wraz z wyjaśnieniami: 

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca polegał na wiedzy i doświadczeniu, osobach 

zdolnych do wykonania zamówienia, innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego 

łączącego go z tymi podmiotami? 

Jeżeli tak, jakie dokumenty dotyczące podwykonawcy/podmiotu użyczającego powinien 

przedłożyć Wykonawca wraz z ofertą? 

 

Odpowiedź: 

W odniesieniu do zapytania Zamawiający wskazuje, iż dla celów wykazania dysponowania 

zasobami podmiotu trzeciego nie jest wystarczające przedstawienie jedynie oświadczenia wraz 

z referencjami podmiotu trzeciego odwołującego się do woli udostępnienia jego 

zasobów/doświadczenia, ale niezbędne jest przedstawienie (np. dokumentów, umowy, wykazu 

pracowników, sprzętu, referencji), których treść będzie wykazywać faktyczną dostępność tych 

zasobów na użytek Wykonawcy w celu realizacji zamówienia. Należy wykazać w 

przedłożonych dokumentach, że Wykonawca może rzeczywiście dysponować środkami tych 

instytucji lub przedsiębiorstw, które jednak nie stanowią jego własności, a które są niezbędne 

do wykonania zamówienia.  

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać m.in.: kto jest podmiotem 

przyjmującym zasoby, zakres zobowiązania podmiotu trzeciego, czego konkretnie dotyczy 

zobowiązanie oraz w jaki sposób będzie ono wykonane, w tym jakiego okresu dotyczy. A w 

sytuacji gdy przedmiotem udzielenia są zasoby nierozerwalnie związane z podmiotem ich 

udzielającym, niemożliwe do samodzielnego obrotu i dalszego udzielenia ich bez 

zaangażowania tego podmiotu w wykonanie zamówienia, taki dokument powinien zawierać 

wyraźne nawiązanie do uczestnictwa tego podmiotu w wykonaniu zamówienia.  

Ponadto dokumenty oraz oświadczenia wymagające potwierdzenia spełnienia warunków 

zostały określone w zapytaniu ofertowym. 


