
 

 

Znak sprawy: 11/TP/2022               Warszawa, dnia 03.03.2022 r. 
 

 
Wykonawcy uczestniczący w 
postępowaniu nr 11/TP/2022 

 
 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 
(wariant 2), pn.: Wykonanie rozbiórki pawilonu przy ul. Batorego 14 wraz z uporządkowaniem 
terenu na działce ew. nr 35/3 z obrębu 2-01-06 w Warszawie. 
 

 
KOMUNIKAT NR 2 

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, 
niniejszym przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami: 

Pytanie 1 
Czy Zamawiający może ograniczyć wymaganie dla wykonawców dotyczące doświadczenia, 
do wykazania wykonania w ciągu pięciu lat jednej roboty budowlanej polegającej 
na rozbiórce obiektu budowlanego o powierzchni nie mniejszej niż 1500 m2 wykonanego 
w części z materiałów zawierających azbest? 
Obecne wymaganie ofertowe zakreśla zbyt wąsko krąg potencjalnych wykonawców, 
redukując go wyłącznie do specjalistycznych firm zajmujących się demontażem pokryć 
azbestowych, a uniemożliwiając udział w przetargu firmom rozbiórkowym. Wykazanie jednej 
roboty rozbiórkowej w zupełności wystarcza do wykazania należytego doświadczenia 
wykonawcy. Postulowana zmiana w SIWZ będzie zgodna z wymaganą przez Prawo Zamówień 
Publicznych koniecznością zapewnienia konkurencyjności i równego dostępu 
dla wykonawców 

Odpowiedź: 
Wprowadzenie powyższego warunku do postępowania ma na celu wyłonienie 
Wykonawcy, który ma już doświadczenie w rozbiórka obiektów, które wybudowane 
zostały z użyciem materiałów stanowiących zagrożenie dla zdrowia i bezpieczeństwa 
ludzi. Prace te muszą być wykonywane ze szczególną starannością i dbałością 
o bezpieczeństwo. Potencjalny Wykonawca powinien mieć przeszkolonych 
przez odpowiednią instytucję, zatrudnionych pracowników, osoby kierujące 
lub nadzorujące prace polegające na zabezpieczeniu i usuwaniu wyrobów zawierających 
azbest. Stąd wymóg nie ulega modyfikacji. 

Pytanie 2 
Czy podmiot udostępniający zasoby OSOBA FIZYCZNA – oświadczenie o spełnieniu warunków 
udziału w postępowaniu i niepodleganiu wykluczeniu oraz zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby może podpisać elektronicznie profilem zaufanym epuap? 



Odpowiedź: 
Zgodnie z rozdziałem XI OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY pkt. 6 SWZ „Do oferty 
należy dołączyć oświadczenia, o których mowa w rozdziale IX pkt 1 oraz rozdziale X pkt 1 
w formie elektronicznej opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
lub w postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, 
a następnie wraz z plikami stanowiącymi ofertę skompresować do jednego pliku archiwum 
(ZIP) oraz zaszyfrować.” 

Pytanie 3 
Czy podmiotowe środki dowodowe które musi złożyć zarówno Wykonawca jak i podmiot 
udostępniający zasoby (m. in zaświadczenie KRK) składane są na wezwanie Zamawiąjącego? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami rozdziału IX WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW 
POTWIERDZA JĄCYCH SPEŁNIANIE WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU pkt. 2 SWZ 
„Zamawiający wezwie Wykonawcę, którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia 
w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni, od dnia wezwania, podmiotowych środków 
dowodowych, aktualnych na dzień ich złożenia w celu potwierdzenia spełniania 
przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu” 

Pytanie 4 
W dokumentach przetargowych nie ma wzoru zobowiązania podmiotu trzeciego 
do udostępnienia zasobów wykonawcy – składane wraz z ofertą. Czy takie oświadczenie 
przystępujący do postępowania opracowuje sobie we własnym zakresie? 

Odpowiedź: 
Wykonawca sam opracowuje wzór zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby. 
Zgodnie z zapisami rozdziału VIII INFORMACJA O WARUNKACH UDZIAŁU 
W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA pkt. 5 SWZ: 
Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, musi potwierdzać, że stosunek łączący 
wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje rzeczywisty dostęp 
do tych zasobów oraz określa w szczególności:  

1. zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby;  
2. sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów 

podmiotu udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia;  
3. czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 

wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty 
budowlane lub usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 

Pytanie 5 
Czy załącznik nr 5 do OPZ – FORMULARZ WYCENY ROZBIÓRKI należy również wypełnić i złożyć 
wraz z ofertą? Nie ma o nim mowy w SWZ. 

Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisami rozdziału XIX INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY 
ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE 
ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO pkt. 3 SWZ wypełniony i podpisany formularz wyceny 
rozbiórki stanowiący załącznik nr 5 do OPZ należy przekazać Zamawiającemu 
przed zawarciem umowy. 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ stanowią integralną część SWZ. Wykonawcy 
zobowiązani są do ich uwzględnienia podczas sporządzania ofert. 
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