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65-950 ZIELONA GÓRA 
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Zielona Góra, 09 stycznia 2015 r. 
  

 
 
VII G 211/07/14  

wszyscy Wykonawcy 

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Świadczenie 
kompleksowych usług sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie w czystości 
terenów zewnętrznych bezpośrednio przyległych do budynków zajmowanych przez 
Prokuraturę Okręgową w Zielonej Górze oraz podległe jej prokuratury okręgu 
zielonogórskiego, , VII G 211/07/14. 

 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 3  

 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu 

Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze poźn. zm.), zwaną 

dalej ustawą Pzp, wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie 1:  

„W związku z zamiarem przystąpienia naszej firmy do w/w przetargu, zgodnie 

z art. 38 ust.1 ustawy / z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych, 

prosimy o udzielenie odpowiedzi na poniższe pytania dotyczące specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

- w załączniku nr 7 - Wykazie podwykonawców. Zamawiający wymaga podania nazwy 

firmy podwykonawcy. Wnosimy o wykreślenie z SIWZ powyższych zapisów,  

w przypadku gdy oferent sam spełnia warunki udziału i jedynie ma zamiar powierzyć 

pewien zakres robót podwykonawcy, to na etapie składania ofert nie musi być mu 

znany konkretny podwykonawca (nazwa). Zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy Pzp 
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Zamawiający może żądać od wykonawców jedynie wskazania w ofercie części 

zamówienia (zakresu), której wykonanie powierzy podwykonawcom.  

W związku z powyższym żądanie od wykonawcy takich informacji jak nazwa 

podwykonawcy narusza ten przepis i jest niezgodne z zapisami ustawy prawo 

zamówień publicznych, na podstawie której prowadzone jest przedmiotowe 

postępowanie. W związku z tym prosimy o wykreślenie z załącznika nr 7 zapisów 

dotyczących żądania nazw podwykonawców. 

Zwracamy niniejszym uwagę, iż zaniechanie dokonania zmiany przez 

Zamawiającego stanowi rażące naruszenie zasady zachowania uczciwej konkurencji  

w postępowaniu oraz zasady równego traktowania Wykonawców, o których mowa 

 w art. 7 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych.  

Ponadto wskazujemy, iż zgodnie z przepisem art. 146 ust. 6 ustawy prawo 

zamówień publicznych Prezes Urzędu Zamówień Publicznych może wystąpić do sądu 

 o unieważnienie umowy w przypadku dokonania przez zamawiającego czynności 

 lub zaniechania dokonania czynności z naruszeniem przepisu ustawy, które miało  

lub mogło mieć wpływ na wynik postępowania.” 

 

Odpowiedź:  

Wykonawca powołuje się na art. 36 ust. 4 ustawy Pzp, który został uchylony 

przez art. 1 pkt 2 lit. b) ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. (Dz.U.2013.1473) 

zmieniającej nin. ustawę z dniem 24 grudnia 2013 r. 

Zgodnie z art. 36b ustawy Pzp Zamawiający może żądać wskazania przez 

Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć 

podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na 

których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b,  

w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa  

w art. 22 ust. 1. 

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w przedmiotowym zakresie.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią 

istotnej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a przy tym  

z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają na 

konieczność przedłużenia terminu składania ofert.  
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Tym samym, przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie zostały 

spełnione. 

W związku z powyższym, Zamawiający zawiadamia, iż terminy oraz miejsce 

składania i  otwarcia ofert nie ulegają zmianie. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

 Zastępca Prokuratora Okr ęgowego 
 /-/ Anna Huzarska 
 
 
 
 
 


