Do wszystkich uczestników postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na wykonywanie prac związanych z demontażem,
zapakowaniem, transportem i przekazaniem na składowisko posiadające odpowiednie zezwolenie
na unieszkodliwianie zdeponowanych wyrobów zawierających azbest, odebranych od ich
posiadaczy, znajdujących się na terenach nieruchomości zlokalizowanych
w gminach powiatu poznańskiego.
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Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), informuję, iż do Zamawiającego wpłynęło
zapytanie dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

ZAPYTANIE:
W związku z postępowaniem przetargowym ZP.ZD-00083/17 firma zwraca się do państwa
z zapytaniem:
Czy w przypadku korzystania Wykonawcy z zasobów innego podmiotu w ramach realizacji
zamówienia dotyczącego wynajmu środków transportu o klasie emisji spalin EURO 5 firma będzie
musiała przedstawić poniższe dokumenty (firmy od której będziemy wynajmować samochód):
a) 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;
b) oświadczenie wykonawcy o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sądu lub
ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na
ubezpieczenia 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
(o treści zgodnej z załącznikiem nr 4);
c) oświadczenie wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (o treści zgodnej z załącznikiem nr 5);
d) oświadczenie wykonawcy o niezaleganiu z opłacaniem podatków i opłat lokalnych, o których
mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 716
ze zm.) (o treści zgodnej z załącznikiem nr 6);
Czy wystarczy tylko oświadczenie załącznik nr 3 do SIWZ.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający informuje, iż klasa emisji spalin EURO, zgodnie z zapisami Rozdziału XIV SIWZ, jest
kryterium oceny ofert, a nie stawianym przez Zamawiającego warunkiem udziału w postępowaniu.
W związku z powyższym Wykonawca, w celu zadeklarowania odpowiedniej klasy emisji spalin EURO
w ofercie, nie polega na zasobach podmiotu trzeciego w rozumieniu art. 22a ustawy Prawo
zamówień publicznych, ponieważ uprawnienie to dotyczy jedynie potwierdzenia spełniania
warunków udziału w postępowaniu.
Nadmienić należy, iż kryteria służą jedynie ocenie złożonych ofert, a następnie wyborze oferty
najkorzystniejszej, nie są natomiast warunkiem koniecznym do udziału w postępowaniu, zatem
Wykonawca, w zakresie kryteriów oceny ofert nie przedstawia Zamawiającemu dokumentów,
o których mowa w Rozdziale IV ust. 4 SIWZ oraz Rozdziale VI SIWZ, ust. 2 pkt 4).
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