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                Września, dnia 07.03.2014 r.

Dotyczy: Przetargu nieograniczonego Nr CAZ.4222.16.2014.BG
na przeprowadzenie szkolenia grupowego „Sprzedawca fakturzysta z obsługą kas 
fiskalnych i  terminali  płatniczych”  dla  10  osób bezrobotnych zarejestrowanych  
w Powiatowym Urzędzie Pracy we Wrześni. 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Na  podstawie  art.  38  ust.  1  i  2  ustawy z  dnia  29  stycznia  2004r.  –  Prawo  zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści 
specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W odpowiedzi na pytania Zamawiający wyjaśnia:

Pytanie 1:
Analiza  zał.  1  do  SIWZ  pn.  „SZCZEGÓŁOWY  OPIS  PRZEDMIOTU 

ZAMÓWIENIA”  w  pkt.  4 Termin  i  sposób  realizacji sugeruje,  że  Zamawiający  nie 
dopuszcza  możliwości  powierzenia  całości  lub  części  przedmiotu  zamówienia 
podwykonawcom. Naszym zdaniem, wyklucza to możliwość korzystania z zasobów innych 
podmiotów przy realizacji Zamówienia.

Wątpliwości budzi fakt zabraniający wskazywania podwykonawcy biorącego udział  
w realizacji  Zlecenia.  Z dotychczasowej  wykładni  UZP i  praktyki  zamówień  publicznych 
wynika,  że  „dla  wykazania  dysponowania  odpowiednimi  zasobami  podmiotu  przy ocenie 
spełnienia warunków wiedzy i doświadczenia niezbędne może być powoływanie się na udział 
podmiotu trzeciego w wykonywaniu części udzielanego zamówienia”. Powyższe wiąże się  
z  zagadnieniem  podwykonawstwa  w  zamówieniach  publicznych  definiowanego  jako 
wykonanie  części  zamówienia  publicznego  przez  podwykonawcę  na  rzecz  generalnego 
wykonawcy. Ograniczenie wykonawstwa ogranicza możliwości powoływania się na potencjał 
podmiotów  trzecich,  gdyż  ogranicza  możliwości  wykazania,  iż  zasobami  podwykonawcy 
będzie można się posługiwać przy realizacji przedmiotu zamówienia, szczególnie w zakresie, 
w  jakim  udział  w  wykonaniu  części  zamówienia  jest  do  tego  niezbędny.  Stąd  też, 
ograniczenie  podwykonawstwa  ma  charakter  szczególny  i  może  nastąpić  jedynie  
w okolicznościach wskazanych w ustawie o zamówieniach publicznych. 

W  związku  z  powyższym,  wnioskujemy  o  ponowne  przeanalizowanie  warunków 
udziału w postępowaniu i usunięcie zapisu uniemożliwiającego powierzenie wykonania części 
zamówienia podwykonawcom.

Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ.
W załączniku  nr  1  do  SIWZ – SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
pkt.4  dotychczasowy zapis: 



„nie  dopuszcza  się  możliwości  powierzenia  całości  lub  części  przedmiotu  zamówienia 
podwykonawcom” 

zastępuje się nowym, który obecnie brzmi:
„Zamawiający  żąda  wskazania  przez  Wykonawcę  w  ofercie  części  zamówienia,  której 
wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy (podwykonawcom). 

W związku ze zmianą treści SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 
dnia 21 marca 2014 r. do godz. 0930.

Otwarcie ofert nastąpi  21 marca 2014 r. o godz. 1000 w pokoju nr 14 w siedzibie 
Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni, ul. Wojska Polskiego 2.
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