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WYJAŚNIENIA TREŚCI 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 2

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.:
"Przeciwdziałanie  niskiej  emisji  poprzez  montaż  układów  solarnych  oraz  ogniw
fotowoltaicznych – w mieście Kalety Leśnym Zakątku Śląska.”

Zamawiający na podstawie dyspozycji art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. –
Prawo zamówień publicznych (t.j.  Dz.  U.  z 2015r.,  poz.  2164 z późn.  zm.),  zwanej  dalej
ustawą  Pzp,  udziela  niniejszym  następujących  wyjaśnień  treści  Specyfikacji  Istotnych
Warunków Zamówienia (SIWZ) w odpowiedzi na następujące pytania Wykonawców: 

ZESTAW I
1) We wzorze umowy w paragrafie § 4  pkt. "4. Mając na względzie treść Dyrektywy Parlamentu

Europejskiego  i  Rady  2009/28/WE  z  dnia  23  kwietnia  2009  r.  w  sprawie  promowania
stosowania  energii  ze  źródeł  odnawialnych  (…)  oraz ustawy z  dnia  20 lutego 2015  r.  o
odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2015 r., poz. 478, z późn. zm.), zwanej dalej ustawą
oze,  Zamawiający  wymaga,  aby  instalator  systemów fotowoltaicznych  posiadał  stosowny
certyfikat, o którym mowa w art. 139 ust. 2 lub art. 145 ustawy oze."
Prosimy o informację czy każdy pracownik obecny na miejscu instalacji powinien posiadać
w/w uprawnienia czy przez Zamawiającego  warunek opisany w § 4  pkt. 4 zostanie uznany
za  spełniony  jeśli  pracownik  firmy  np.  Brygadzista,  który  finalnie  dokona  ostatecznego
sprawdzenia  prawidłowości  połączeń  oraz  montażu  i  końcowego  podłączenia  instalacji
będzie posiadał w/w uprawnienia.

 Odpowiedź:
Na wstępie zaznaczyć należy, iż nie jest to warunek udziału w postępowaniu, ani też rodzaj
uprawnień.  Dokument  ten  zgodnie  z  powołanymi  w  pytaniu  przepisami  potwierdza
posiadanie przez instalatora kwalifikacji do instalowania danego rodzaju instalacji.
Zamawiający  informuje,  iż  wystarczającym będzie  jeśli  pracownik  firmy  np.  Brygadzista,
który  finalnie  dokona  ostatecznego  sprawdzenia  prawidłowości  połączeń  oraz  montażu  i
końcowego podłączenia instalacji będzie posiadał wymagany certyfikat.

2) Prosimy o informację czy czynności o których mowa w § 9 Odbiory robót budowlanych  j/n:
wraz  ze  stosownymi  wpisami  do  dziennika  robót  mogą  być  dokonywane  ze  strony
Wykonawcy  przez  pełnomocnika  kierownika  robót  np.  Brygadzista  posiadającego
uprawnienia o których mowa w § 4  pkt. 4 Wzoru umowy? Natomiast obecność kierownika
robót  wybranego  spośród  inżynierów  wskazanych  w  SIWZ  2.  Warunki  udziału  w
postępowaniu,  określone  przez  Zamawiającego  zgodnie  z  art.  22  ust.  1b  ustawy  będzie
wymagane przy końcowym odbiorze robót?
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Odbiory robót zanikających lub ulegających zakryciu będą dokonywane bezpośrednio przez
inspektora  nadzoru  inwestorskiego  wpisem  do  dziennika  budowy.  Wykonawca  winien
zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa powyżej - wpisem do dziennika budowy.

Odbiory  częściowe  robót  będą  dokonywane  przez  inspektora  nadzoru  inwestorskiego,
właściciela  nieruchomości,  przedstawiciela  Wykonawcy,  kierownika  robót  oraz
upoważnionego  przedstawiciela  bądź  przedstawicieli  Zamawiającego.  Wykonawca  winien
zgłaszać gotowość do odbiorów, o których mowa powyżej, wpisem do dziennika budowy z
odpowiednim  wyprzedzeniem  umożliwiającym  podjęcie  działań  przez  inspektora  nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela lub przedstawicieli Zamawiającego.

Protokoły  częściowego  odbioru  robót,  sporządzane  będą  przez  kierownika  robót,  po
przeprowadzonych rozruchach instalacji fotowoltaicznych. Do protokołu odbioru Wykonawca
dołączy  (w  4  egz.:  3  dla  Zamawiającego,  1  dla  właściciela  budynku)  dokumenty  i
oświadczenia, o których mowa w pkt 7.4.6 i 7.4.7 programu funkcjonalno-użytkowego.

Protokół częściowego odbioru wymaga podpisania przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
właściciela nieruchomości,  przedstawiciela Wykonawcy,  kierownika robót i upoważnionego
przedstawiciela bądź przedstawicieli Zamawiającego.

Odpowiedź:
Odpowiedź na pytanie Wykonawcy znajduje się w cytowanych zapisach umowy.
Zamawiający informuje,  iż czynności  o których mowa w § 9 Odbiory robót  budowlanych 
wzoru umowy wraz ze stosownymi  wpisami do dziennika robót nie mogą być dokonywane
ze strony Wykonawcy przez pełnomocnika kierownika robót. 
Należy również zauważyć, iż w §  9 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca
2002  r.  w  sprawie  dziennika  budowy,  montażu  i  rozbiórki,  tablicy  informacyjnej  oraz
ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia - zostały
wymienione osoby upoważnione do dokonywania wpisów w dzienniku budowy, tj:
„1) inwestor,
2) inspektor nadzoru inwestorskiego,
3) projektant,
4) kierownik budowy,
5) kierownik robót budowlanych,
6) osoby wykonujące czynności geodezyjne na terenie budowy,
7) pracownicy organów nadzoru budowlanego i innych organów uprawnionych do kontroli
przestrzegania przepisów na budowie - w ramach dokonywanych czynności kontrolnych.”

Natomiast  obecność kierownika robót wybranego spośród inżynierów wskazanych w SIWZ
2. Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego będzie wymagana nie
tylko przy końcowym odbiorze robót – zgodnie z wzorem umowy.

3)  Prosimy o doprecyzowanie  zakresu badań o których  mowa w § 8 Roboty budowlane  i
kontrola jakości robót  we wzorze umowy j/n (zakres instalacje fotowoltaiczne):

pkt. 10 Wszystkie materiały budowlane podlegają bieżącym badaniom na terenie budowy.
Wykonawca  zapewni  na  swój  koszt  niezbędne  urządzenia,  instrumenty  potrzebne  do
wykonania próbek i zbadania jakości, użytych materiałów oraz dostarczy wymagane próbki
materiałów.
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Odpowiedź:
Zamawiający  informuje,  iż  w zakres badań,  o których  mowa w § 8 Roboty budowlane  i
kontrola jakości robót  we wzorze umowy będzie wchodziło badanie próbek zastosowanych
materiałów jeżeli zajdzie taka konieczność.

ZESTAW II

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca który powołuje się na zasoby innych podmiotów, w
celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz spełniania, w zakresie,
w  jakim  powołuje  się  na  ich  zasoby,  warunków  udziału  w  postępowaniu  zamieszcza
informacje o tych podmiotach w oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 1 ustawy Pzp
(tj.  oświadczenie  dotyczące przesłanek wykluczenia  z  postępowania  – załącznik  nr  2 do
SIWZ i oświadczenie dotyczące spełniania warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr
3 do SIWZ).
Ww.  oświadczenia  wykonawca  składa  wraz  z  ofertą.  W  ofercie  Wykonawca  również
wskazuje  części  zamówienia,  których  wykonanie  zamierza  powierzyć  podwykonawcom  i
podaje firmy podwykonawców.

Natomiast  Wykonawca,  którego  oferta  zostanie  najwyżej  oceniona,  na  wezwanie
Zamawiającego  zobowiązany  będzie  złożyć  oświadczenia  i  dokumenty  podmiotu,  na
zdolności  lub  sytuację  którego  Wykonawca  powoływał  się  w  celu  wykazania  spełniania
warunków  udziału  w  postępowaniu,  potwierdzające  spełnianie  warunków  udziału  w
postępowaniu  w  zakresie  zdolności  lub  sytuacji,  na  których  Wykonawca  polegał  w  celu
wykazania  spełniania  tych  warunków.  Tym  samym  Zamawiający  informuje,  iż  w  ust.  7
Rozdziału  XI  SIWZ wystąpiła  oczywista  omyłka  pisarska  –  oczywiście  chodziło  o  ust.  3
Rozdziału VI, gdyż tam wskazany jest wykaz oświadczeń lub dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia.
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów, musi udowodnić
Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych
podmiotów,  w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu
do  dyspozycji  niezbędnych  zasobów na  potrzeby  realizacji  zamówienia –  dokument  ten
np. zobowiązanie (w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność przez notariusza, lub
kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez podmiot udostępniający zasoby).
Z dokumentu (np. zobowiązania) musi wynikać w szczególności:

 zakres dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu,

3



 sposób  wykorzystania  zasobów  innego  podmiotu,  przez  Wykonawcę,  przy
wykonywaniu zamówienia publicznego,

 zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia publicznego,
 czy  podmiot,  na  zdolnościach  którego  Wykonawca  polega  w  odniesieniu  do

warunków  udziału  w postępowaniu  dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji
zawodowych  lub  doświadczenia,  roboty  budowlane,  których  wskazane  zdolności
dotyczą.

Zamawiający przypomina, że zgodnie z art. 22a ust. 4 ustawy Pzp w odniesieniu do
warunków dotyczących  wykształcenia,  kwalifikacji  zawodowych lub  doświadczenia,
Wykonawcy  mogą  polegać  na  zdolnościach  innych  podmiotów,  jeśli  podmioty  te
zrealizują  roboty  budowlane  lub  usługi,  do  realizacji  których  te  zdolności  są
wymagane. Zgodnie zaś z art.  22a ust.  5 ustawy Pzp  Wykonawca, który polega na
sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  innych  podmiotów,  odpowiada  solidarnie  z
podmiotem, który zobowiązał  się do udostępnienia zasobów, za szkodę poniesioną
przez zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za
nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

Podsumowując wykonawca, który korzysta z zasobów podmiotów trzecich obok dokumentu
(np. zobowiązania)  innych podmiotów do oddania Wykonawcy do dyspozycji  niezbędnych
zasobów  na  potrzeby  realizacji  zamówienia  na  zasadzie  określonej  w  art.  22a  Pzp,
złożonego  w  formie  oryginału  lub  kopii  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez
podmiot  udostępniający  zasoby, zobowiązany  będzie  również  złożyć  dokumenty  tego
podmiotu potwierdzające spełnianie warunków udziału w postępowaniu w zakresie zdolności
lub sytuacji,  na których Wykonawca polegał  w celu wykazania spełniania tych warunków
(dokumenty wskazane w Rozdziale VI ust. 3 SIWZ).

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż Wykonawca ma rację, ponieważ warunki udziału w postępowaniu
musi spełniać dany Wykonawca i to on składa oświadczenie dotyczące spełniania warunków
udziału w postępowaniu (Załącznik nr 3 do SIWZ), jednakże w celu rozwiania wątpliwości
Zamawiający informuje, iż w/w zapis (Rozdział VI ust. 1 lit. b)  SIWZ), tj.: „W/w Oświadczenie
składa podmiot, który w odniesieniu do danego warunku udziału w postępowaniu potwierdza
jego spełnianie”  – dotyczy sytuacji w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia publicznego np. konsorcjum firm.

Z poważaniem:
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Kopia:
- a/a.

Rozdzielnik:
- Wykonawcy zadający pytania,
- strona internetowa: http://www.bip.kalety.pl/
- aa.
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