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Wyjaśnienie treści specyfikacji 

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę w dniu 17 grudnia 2014 r. Wojewódzki 

Sąd Administracyjny w Łodzi na podstawie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – 

Prawo zamówień publicznych  (t.j. Dz. U. z 2010 r. nr 113 poz. 759 z późn. zm.) wyjaśnia 

treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w postępowaniu, którego przedmiotem 

jest pełnienie usługi ochrony osób i mienia w budynku Zamawiającego. 

 

Treść pytania: 

 
Zgodnie z zapisami SIWZ Zamawiający w kwestii spełnienia warunku udziału w postępowaniu  

z zakresie "potencjału technicznego" żąda od Wykonawcy aby ten przedstawił: 
 

"Wykaz posiadanych przez Wykonawcę środków transportu wykorzystywanych do zadań 

interwencyjnych oraz struktury grup interwencyjnych (ilość oraz skład liczebny).  

W przypadku podpisania umowy wykonawca musi dysponować grupą interwencyjną 

składającą się z co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony - zgodnie z § 1 pkt 3 

Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia 

specjalistycznych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania 

broni i amunicji (Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1462), zdolną dotrzeć do Zamawiającego w czasie 

nie dłuższym niż 10 min od chwili przekazania sygnału alarmowego z budynku Sądu  

do właściwej centrali." Wykonawca, który nie przedstawi wykazu środków transportu oraz struktury 

grup interwencyjnych zostanie wykluczony z postępowania. 

Jednocześnie Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia 

wymagając jednocześnie wskazania zakresu prac zleconych podwykonawcy. 

Prosimy zatem o wyjaśnienie, czy Wykonawca który na dzień składania ofert nie dysponuje własną 

grupą interwencyjną i zamierza zlecić tę część przedmiotu zamówienia do realizacji podwykonawcy 

oraz wskaże w tabeli stanowiącej załącznik nr 6, że są to zasoby podwykonawcy powinien, załączyć  

do oferty oświadczenie/zobowiązanie podwykonawcy do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia? 

Czy też wystarczającym będzie, iż wskaże w tabeli że tę część usługi zamierza zlecić podwykonawcy  

do realizacji oraz wypełni tabelkę stanowiącą załącznik nr 6 zaznaczając w niej, iż są to zasoby 

podwykonawcy (bez konieczności dołączania zobowiązania podwykonawcy o oddaniu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów)? 



Z zapisów powyższych wynika, iż wykonawca powinien dysponować grupą interwencyjną składającą 

się z co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony lecz "w dniu podpisania umowy". 

Zatem czy wskazanie, iż powyższa część przedmiotu zamówienia (dojazd grup interwencyjnych) 

zostanie powierzona do realizacji podwykonawcy oraz wskazanie w tabeli (załącznik nr 6)  

iż wymienione w wykazie grupy interwencyjne stanowią zasób podwykonawcy będzie wystarczającym 

dla Zamawiającego? Czy też wymaga on złożenia jeszcze innych dodatkowych dokumentów? 

 

Odpowiedź na pytanie: 

 

Zgodnie z zapisami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia - Rozdział II, pkt II, ppkt 

3 Zamawiający wymaga od Wykonawców  powołujących się przy wykazywaniu spełniania 

warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, by udowodnili  

Zamawiającemu, iż będą  dysponowali  tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia,  

w szczególności przedstawiając  w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów  

do oddania  Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania 

zamówienia. 

Treść zobowiązania podmiotu trzeciego powinna określać: 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. Z treści 

zobowiązania musi jasno wynikać, że podmiot udzielający zasobu wykonawcy ubiegającemu 

się o zamówienie rzeczywiście nim dysponuje. Treść zobowiązania powinna być 

przedstawiona w formie oryginału. 

Ponadto jeżeli Wykonawca wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 

ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych  w art. 26 ust. 2b 

ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Wykonawca musi 

złożyć w odniesieniu do tych podmiotów dokumenty na potwierdzenie braku podstaw do 

wykluczenia z postępowania na podstawie  art. 24 ust.1  (dokumenty wskazane w pkt III, ppkt 

2 (2.1. – 2.6.) SIWZ.  

Zamawiający wymagał od Wykonawcy na potwierdzenie spełniania warunków udziału  

w postępowaniu w zakresie „potencjału technicznego” przedstawienia wykazu posiadanych przez 

Wykonawcę środków transportu wykorzystywanych do zadań interwencyjnych oraz struktury 

grup interwencyjnych (ilość oraz skład liczebny) – załącznik nr 6.  

Zatem jeżeli Wykonawca wypełniając załącznik nr 6 wykaże, iż spełnia warunki udziału  

w postępowaniu w zakresie grup interwencyjnych polegając na zasobach innego podmiotu 

(podwykonawcy), wówczas musi przedstawić Zamawiającemu pisemne zobowiązanie tego 

podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

wykonania niniejszego zamówienia. 

 

 

 


