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Dot.:

Zamawiający:

Pytania - ZESTAW 1

2. Bardzo proszę o odpowiedż, jeżeli wykonawca ma udostępnione zasoby w zakresie realizacji robót budowlanych na terenach 
objętych opieką konserwatorską i nie będzie uczestniczył w wykonaniu zamówienia wystarczy tylko zobowiązanie do współpracy.

O D P O W I E D Ź:
Zestaw 1

1. Akapit został umieszczony omyłkowo. Na podstawie Art. 38 ust. 4 Ustawy pzp, dokonamy stosownej zmiany treści.
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... adresaci wg rozdzielnika + str. www ...
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ODPOWIEDZI na PYTANIA i WYJAŚNIENIA dotyczace SIWZ

1. Prosimy o potwierdzenie, że nie należy brać pod uwagę drugiego akapitu zamieszczonego w punkcie 6, podpunkcie 6.1, literze I) 
„wykaz stacji wydawania paliw (o lokalizacji zgodnej z warunkami przetargu) dostępnych wykonawcy dostaw w celu realizacji 
zamówienia wraz z informacją o podstawie dysponowania tymi zasobami (np. wg załącznika 0 do SIWZ).
Naszym zdaniem mniejszy akapit został omyłkowo zamieszczony.

zamówienia publicznego >> >ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W CHEŁMNIE NAD NEREM I LESIE 
RZUCHOWSKIM< << ogłoszonego w BZP nr 258047 - 2013 z dnia 2/12/2013r.

informuje, że wpłynęły nw. prośby o wyjaśnienia dotyczące SIWZ przedmiotowego postępowania:
Muzeum Martyrologiczne w Żabikowie

Sporządził: Leszek Michalik

(podpis kierownika zamawiającego lub osoby upoważnionej)
Anna Ziółkowska     Dyrektor12/12/2013

2. Zgodnie z treścią SIWZ pkt 5, wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, innych podmiotów, niezależnie od charakteru 
prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie 
dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.
W naszej ocenie samo zobowiazanie do współpracy może nie wystarczyć - istotnym jego elementem będzie np. wykazanie w jaki 
sposób i w jakiej formie wykonawca będzie korzystał z niezbędnych zasobów udostępnionej wiedzy i doświadczenia w okresie 
wykonywania zamówienia. Najczęściej, faktyczny sposób i forma udostępnienia wiedzy i doświadczenia to rzeczywisty współudział w 
realizacji zamówienia, a więc konieczność załączania dokumentów o których mowa w SIWZ pkt 6.5. 
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