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K1/56/2020 Warszawa, dnia 25.11.2020 r.  

 

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na usługę wykonania kompleksowej naprawy 

komórki antymonowej krakerowej z zaworem będącej na wyposażeniu urządzenia 

MBE RIBER 32P- nr sprawy K1/56/2020.  

 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych, przekazuje odpowiedzi na pytania oraz dokonuje 

zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 
Pytanie 1: 
Dot. SIWZ pkt. VI, ppkt. 14 
W wymienionym punkcie znajduje się zapis: „W przypadku w którym za najkorzystniejszą 
zostanie uznana oferta złożona przez Wykonawcę polegającego na zasobach podmiotu 
trzeciego, podmiot ten jest zobowiązany, na wezwanie Zamawiającego do złożenia 
dokumentów wskazanych w Rozdziale VII.”. Czy dobrze rozumiemy, że punkt ten oznacza, 
że od podmiotu trzeciego, na który może powoływać się Wykonawca będą wymagane 
następujące dokumenty: 
- Wykaz usług (...); 
- odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej(...); 
- oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne (...); 
- oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub 
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne (...) 
- Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 2. a) składa dokument lub 
dokumenty (...) potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości 
(...)? 
Czy jeżeli informacje te mogą zostać bezpłatnie uzyskane przez instytucje z bazy danych 
państwa członkowskiego UE, Zamawiający wyrazi zgodę na przestawienie odnośnika do 
niniejszej bazy danych? 
 
Odpowiedź:  
 
Zamawiający potwierdza, że od podmiotu trzeciego, na który może powoływać się 
Wykonawca będą wymagane następujące dokumenty: 
 

a) dowody czy usługi określone na spełnianie warunku udziału w postępowaniu  zostały 
wykonane należycie, przy czym dowodami, o których mowa, są referencje bądź inne 
dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były wykonywane, a 
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jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w 
stanie uzyskać tych dokumentów - oświadczenie Wykonawcy. W przypadku 
świadczeń okresowych lub ciągłych nadal wykonywanych referencje bądź inne 
dokumenty potwierdzające ich należyte wykonanie powinny być wydane nie 
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert; 

b) odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności 
gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w 
celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 
ustawy Pzp; 

c) oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka 
zapobiegawczego zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne; 

d) oświadczenie Wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku 
sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, 
opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo - w przypadku 
wydania takiego wyroku lub decyzji - dokumentów potwierdzających dokonanie 
płatności tych należności wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub 
zawarcie wiążącego porozumienia w sprawie spłat tych należności. 

 
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej 
Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt b powyżej składa dokument lub 
dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce 
zamieszkania potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - 
wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 
 
Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce 
zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których 
mowa w punkcie b powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio 
oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby lub osób uprawnionych do jego 
reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed 
notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu 
zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce 
zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby 
 
Zamawiający wyraża zgodę na udostępnienie informacji w formie wydruków 
elektronicznych pochodzących od właściwych instytucji posługujących się elektronicznymi 
bazami danych, z tym, że taki wydruk powinien być przetłumaczony na język polski i 
opatrzony podpisem Wykonawcy.  
 

Pytanie 2:  

Dot. SIWZ pkt. VI, ppkt. 8 

Uprzejmie proszę o weryfikację zapisu: „Wykonawca, który polega na zdolnościach 

innych podmiotów, zamieszcza informacje o tych podmiotach w oświadczeniach, o 

których mowa w punkcie 4 i 5 w zakresie w jakim powołuje się na ich zasoby zgodnie z 

art. 25a ust. 3 ustawy Pzp.”. Niniejszym zapis odnosi się do pkt. VI, ppkt. 4 SIWZ, 

którego nie ma we wskazanym miejscu (jest tylko 3 i 5). Będziemy wdzięczni za 

odpowiednią korektę 
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Odpowiedź: 

W związku z pomyłką pisarską, Zamawiający zmienia brzmienie  punktu 8 w rozdziale 

VI. w wyniku dokonanej zmiany punkt otrzymuje brzmienie: 

„Wykonawca, który polega na zdolnościach innych podmiotów, zamieszcza informacje 

o tych podmiotach w oświadczeniach, o których mowa w punkcie 3 i 5 w zakresie w 

jakim powołuje się na ich zasoby zgodnie z art. 25a ust. 3 ustawy Pzp .” 

 

 

Pytanie 3: 

Dot. SIWZ pkt. VIII, ppkt. 1 

W wymienionym punkcie widnieje zapis: „Postępowanie prowadzone jest w języku 

polskim. Wszelkie oświadczenia, zawiadomienia będą sporządzane w języku polskim” 

Rozumiemy, że postępowanie jest prowadzone w języku polskim, jednak n ie jest dla nas 

jasne, dlaczego w przypadku oświadczeń nie jest dopuszczalny język angielski wraz z 

tłumaczeniem. Naszym zdaniem oświadczenie w języku angielskim przedstawione z 

odpowiednim tłumaczeniem (może być to tłumaczenie przez tłumacza przysięgłego)  ma 

taką samą moc jak oświadczenie w języku polskim. Czy Zamawiający dopuści 

oświadczenia w języku angielskim wraz z tłumaczeniem na język polski?  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczeń w języku angielskim wraz z tłumaczeniem 

na język polski. Tłumaczenie powinno być opatrzone podpisem Wykonawcy . 

 

 

Uwaga! 

Niniejsze pismo jest integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia . 
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