Wykonawcy ubiegający się o zamówienie
w trybie dialogu konkurencyjnego na:
Zaprojektowanie i rozbudowa ciepłowni geotermalnej dla Geotermia Poddębice Sp. z o.o.
o układ kogeneracyjny o mocy nie przekraczającej 1MWe wraz z drugim stopniem odzysku ciepła
o mocy około 3MWt oraz siecią ciepłowniczą na terenie Gminy Poddębice

Nasz znak: GP/264/2018

19.06.2019 r.

Zarząd Geotermii Poddębice Sp. z o.o. niniejszym informuje, że w dniu 18.06.2019 r.
wpłynęły następujące pytanie do zamówienia publicznego w trybie dialogu konkurencyjnego
ogłoszonego za numerem BZP 561899-N-2019 z dnia 2019-06-17 r.:
Pytanie 1: W ogłoszeniu o zamówieniu w punkcie III.3 Zamawiający przewiduje zastosowanie
procedury odwróconej i wskazuje, jakie dokumenty powinni złożyć wykonawcy w celu wstępnego
potwierdzenia braku wykluczenia i spełnienia warunków udziału w postępowaniu, natomiast
w punkcie III.5 wskazuje, jakie dokumenty będą składali wykonawcy po złożeniu wniosku - na
wezwanie Zamawiającego - w zakresie spełnienia warunków udziału w postępowaniu i w zakresie
kryteriów selekcji. Czy w związku z powyższym Wykonawca wraz z wnioskiem składa jedynie
oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw do wykluczenia,
tak jak wynika z ogłoszenia o zamówieniu? Czy też wraz z wnioskiem Wykonawca ma też złożyć
również pozostałe dokumenty, tj. wypis z KRS, wykaz robót wraz z referencjami, informację z banku
i kopię polisy ubezpieczeniowej?
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zastosowania procedury odwróconej, o której mowa w
art. 24aa ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r.
poz. 1986 z późniejszymi zmianami), co jest zaznaczone w punkcie IV.2.3 ogłoszenia o zamówieniu
numer 561899-N-2019 zamieszczonym w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 17 czerwca
2019 r. Zwracamy uwagę, iż postępowanie prowadzone jest w trybie dialogu konkurencyjnego
(procedura odwrócona może mieć zastosowanie jedynie w postępowaniach prowadzonych w trybie przetargu nieograniczonego). Biorąc pod uwagę powyższe okoliczności zamawiający
potwierdza, iż wykonawca wraz z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania składa oświadczenia wskazane w punkcie III.3 ogłoszenia oraz dokumenty wskazane w punkcie III.5.1 i III.5.2 ogłoszenia.
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Pytanie 2: Czy w przypadku powoływania się przez Wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich
przy spełnianiu warunków udziału w postępowaniu wystarczające będzie złożenie przez Wykonawcę stosownych oświadczeń w imieniu tych podmiotów w załączniku: Oświadczenie
wykonawcy dot. spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz z załączniku: Oświadczenie
wykonawcy dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania (taki tryb wynika z ogłoszenia
o zamówieniu) ? Czy też należy przedłożyć stosowne oświadczenie – zobowiązanie podmiotu do
udostępnienia swoich zasobów? Jeśli Zamawiający wymaga takiego zobowiązania – to na jakim
etapie? Czy wraz z wnioskiem czy też później – na wezwanie Zamawiającego?
Odpowiedź: W przypadku powoływania się przez wykonawcę na zasoby podmiotów trzecich przy
spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, wykonawca oprócz oświadczeń wskazanych
w punkcie III.3 ogłoszenia winien na podstawie art. 22a ust. 2 Pzp udowodnić zamawiającemu,
iż realizując zamówienie będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Dowodem
może być w szczególności zobowiązanie podmiotu trzecie do oddania do dyspozycji wykonawcy
niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Przedmiotowe zobowiązanie winno być
złożone wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu.
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