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Zielona Góra, 25 lutego 2014 r. 
  

 
 
VII G 211/01/14 
 

 

 
wszyscy Wykonawcy   

 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: ochrony osób  
i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego 
w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur 
rejonowych okręgu zielonogórskiego, VII G 211/01/14. 

 

WYJAŚNIENIA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 2  

 

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 póżn. zm.), zwaną 

dalej ustawą Pzp, wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający w odpowiedzi z dnia 20.02.2014 r. na zadane pytanie odnośnie 

podwykonawstwa wymaga przedstawienia zobowiązania o udostępnieniu Wykonawcy 

grupy interwencyjnej? Proszę o rozgraniczenie tej informacji. Wykonawca spełniający 

warunki udziału korzystający z podwykonawstwa w danym zakresie nie musi 

przedstawiać zobowiązania. Jeżeli Wykonawca by nie posiadał i polegał na wiedzy  

i doświadczeniu potencjału trzeciego wtedy jest zobowiązany przedstawić pisemne 

zobowiązanie podmiotu trzeciego. 

W związku z powyższym prosimy o zmianę tych zapisów niezgodnych z ustawą Pzp. 
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Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 22 ust.1 ustawy Pzp, Wykonawca musi spełniać warunki  

ubiegania się o udzielenie zamówienia. Mają one na celu zweryfikowanie zdolności 

Wykonawcy do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia.   

W związku z powyższym, jeżeli Wykonawca nie posiada własnych grup 

interwencyjnych, które są zdolne do podjęcia interwencji w obiekcie Prokuratury 

Okręgowej w Zielonej Górze w czasie do 8 minut i w obiektach prokuratur 

rejonowych w czasie do 20 minut, wówczas nie spełnia warunku w zakresie 

dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 

wykonania zamówienia.  

W takiej sytuacji, Wykonawca, zgodnie z zapisami w pkt. 9.2 ppkt 3 SIWZ, 

w oparciu o art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, może polegać na wiedzy doświadczeniu, 

potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub 

zdolnościach finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu 

pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu przedmiotowego zamówienia. 

W związku z powyższym, Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian  

w przedmiotowym zakresie. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią 

istotnej zmiany treści SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 

wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

Tym samym, przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie zostały spełnione. 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania 

i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert 

oraz miejsce pozostają bez zmian. 
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Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 Prokurator Okr ęgowy 
/-/ dr Alfred Staszak 

 
  

 


