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Wykonawcy
którzy ubiegają się
o udzielenie zamówienia publicznego

dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rozbudowa Parku Kolei
Szprotawskiej w ramach zadań: „Galeria pod chmurką i pamiątkowe tablice wzdłuż szlaku kolei
szprotawskiej”. „Rozbudowa Skansenu Kolei Powiatowych w Parku Kolei Szprotawskiej o dwa nowe
eksponaty: waga torowa z Konotopu i parowozów T-3 z 1909 r.”
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r., poz.1843), zwanej dalej ustawą pzp, Zamawiający przekazuje treść zapytań wniesionych
do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) w dniu 30 grudnia 2020r. wraz
z wyjaśnieniami:
Pytanie 1. Remont parowozu zostałby przeprowadzony przez firmę zajmującą się zawodowo
remontem lokomotyw, która przestawi dokumenty, że posiada wymagane zdolności techniczne
(wyremontowała co najmniej pięć lokomotyw) i która obciąży mnie za swoją pracę fakturą. W związku
z tym pytanie dotyczy tego, czy abym jako wykonawca spełnił warunek zdolności technicznych
polegających na udokumentowaniu remontu pięciu lokomotyw, ta firma ma zostać wpisana w punkt 5
oferty jako firma, na której zdolnościach polegam, czy też powinna zostać wpisana zarówno w punkt 5
i punkt 6 oferty i stać się oficjalnym podwykonawcą w przetargu? Lub czy w związku z punktem nr 6
w SIWZ poleganie na zdolnościach innych podmiotów w tym przetargu, w kontekście ww. zdolności
technicznych jest obligatoryjne ze złożeniem wspólnej oferty w ramach konsorcjum?
Ad.1. Zgodnie z pkt 12.1 SIWZ Wykonawca może złożyć ofertę przedstawioną przez dwóch lub więcej
Wykonawców (współpartnerów) wchodzących w skład konsorcjum lub spółki cywilnej - musi być ona
przedstawiona jako jedna oferta, od jednego podmiotu i spełniać określone wymagania w pkt 12
SIWZ. Ponadto Wykonawca może także zgodnie z pkt 6.1 SIWZ polegać m.in. na zdolnościach
technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go
z nimi stosunków, z zachowaniem postanowień pkt 12 SIWZ. Jeżeli Wykonawca polega na
zdolnościach w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących wykształcenia,
kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia innych podmiotów to muszą one zrealizować roboty
budowlane lub usługi w zakresie wskazanych zdolności, a więc także poprzez podwykonawstwo.
Pytanie 2. Wymaganie wskazania wykonania renowacji minimum trzech elementów kolejowych – czy
mogą to być te same elementy, które zostały wykonane w ramach zadania, które planuję wpisać do
oferty zgodnie z wymogiem w punkcie 5.1.1 SIWZ jako zadanie całe o wartości min. 150 tysięcy zł
brutto, a jeżeli nie to czy te trzy elementy mogą być wykonane w ramach innego jednego zadania, czy
też muszą być wykonane w ramach kilku innych zadań?
Ad.2. Zamawiający dokona stosownej modyfikacji w ramach włączenia 1 zadania w zakresie
renowacji elementów kolejowych w pkt 5.1.1.1) SIWZ.
Pozostałe zapisy pozostają bez zmian.

Biuro Zamówień Publicznych
tel. (+48) 68 45 64 419, faks: (+48) 68 45 64 455

www.zielona-gora.pl
e-mail: zamowienia@um.zielona-gora.pl

Pytania wraz z odpowiedziami stanowią integralną część SIWZ i należy je uwzględnić
w składanej ofercie.
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