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Uczestnicy postępowania 
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Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ( t.j. Dz.U.2015.2164 ze 

zmianami) Wójt Gminy Oleśnica, jako Zamawiający udziela wyjaśnień do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia:  

 

Zapytanie: w rozdziale VII w pkt 5 SIWZ jest: „Zamawiający może wezwać Wykonawcę, 

którego oferta została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym –nie krótszym niż 5 

dni –terminie aktualnych na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających 

spełnianie warunków udziału w postępowaniu i braku podstaw wykluczenia.” Proszę o 

informację jakie dokumenty ma na myśli Zamawiający? Wszystkie oświadczenia i 

dokumenty, o które ewentualnie mógłby wezwać Zamawiający Wykonawcę, zgodnie z 

SIWZ rozdział VII mają być dołączone wraz z ofertą.  

Odpowiedź:  Zamawiający w znacznej części nie żąda od Wykonawcy przedkładania 

dokumentów na okoliczności braku podstaw wykluczenia, które zostały opisane w rozdziale 

VI ust. 2,3,4 SIWZ. Zamawiający w tym przedmiocie żąda od Wykonawcy jedynie 

oświadczeń, złożonych  na stosownym formularzu stanowiącym załącznik do SIWZ. 

Niemniej jednak, kiedy Zamawiający poweźmie wątpliwość co do prawdziwości składanych 

oświadczeń może wezwać Wykonawcę do przedłożenia dowodów na okoliczności 

wskazane w tych oświadczeniach. Lista dokumentów, jakich może żądać zamawiający od 

wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia została określona Rozporządzeniem 

Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz.U.2016.1126).  

 

Zapytanie: Proszę o wykreślenie z Rozdziału VII pkt 4 ppkt 10: Wykonawca wraz z ofertą 

składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (…), ponieważ zgodnie z 

zapisami SIWZ Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia informacji z otwarcia 

ma przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do 

tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23.  

 

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ w niezmiennej formie. Zgodnie z 

zapisami sformułowanym w SIWZ Wykonawca ma obowiązek złożenia stosownego 

oświadczenia w przedmiocie przynależności do grupy kapitałowej oraz ewentualnego 



przedłożenia listy podmiotów do tej grupy należących. Zgodnie z treścią art. 24 ust. 11 

Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art. 51 ust. 

1a, art. 57 ust. 1 lub art. 60d ust. 1, albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, 

o której mowa w art. 86 ust. 5, przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności 

lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 

23. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania 

z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie 

zamówienia.  Zapis rozdziału VI ust.  8 SIWZ jest powtórzeniem normy ustawowej, z której 

bezpośrednio ten obowiązek wynika dla Wykonawcy.  

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16.04.2013r. KIO 762/13 stwierdziła, iż 

słusznie wykluczono z postępowania wykonawcę , który nie złożył listy podmiotów 

należących do tej samej grupy kapitałowej albo  informacji o braku przynależności do grupy 

kapitałowej, pomimo tego , iż  takiego obowiązku nie przewidziano w specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia. Obowiązek ten bowiem wynika wprost z przepisów prawa- art. 26 

ust.2d pzp. Natomiast ustawodawca nie nałożył na zamawiającego wymogu informowania 

o obowiązku składania tych dokumentów w ogłoszeniu o zamówienia i specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Niezależnie od treści SIWZ Wykonawca ma obowiązek przedłożyć  wraz 

z wnioskiem lub ofertą listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej albo 

informację o braku przynależności do grupy kapitałowej a jeżeli tego nie zrobi 

winien  dołączyć wymagane dokumenty w wezwaniu Zamawiającego do uzupełnienie 

dokumentów na podstawie art. 26ust.3 pzp. Jeżeli Wykonawca nadal będzie się opierał 

pozostaje  wykluczenie z postępowania. 

Należy  także zaznaczyć, że takie dokumenty jak oświadczenie wykonawcy 

w sprawie listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej bądź informacji 

o tym, że wykonawca nie należy do grupy kapitałowej są dokumentami, jakich zamawiający 

może żądać od wykonawcy na mocy rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 

r. (Dz.U.2016.1126) w sprawie rodzajów dokumentów jakich  może żądać Zamawiający 

od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane, które w §  5 pkt 10 

stanowi, że w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia wykonawcy z udziału w 

postępowaniu zamawiający może żądać oświadczenia wykonawcy o przynależności albo 

braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej; w przypadku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej wykonawca może złożyć wraz z oświadczeniem dokumenty bądź 

informacje potwierdzające, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu. 

 

Zapytanie: Dotyczy pozycji 19.d.5 przedmiaru robót: „Progi zwalniające wraz z 

oznakowaniem pionowym i poziomym”. Prosimy o podanie informacji odnośnie materiału 

oraz wymiarów tych elementów.  

Odpowiedź: Progi zwalniające należy wykonać w technologii bitumicznej. Wymiary dla 

progów zwalniających jak na rysunkach poniżej: 



 
Rysunek 1 - Przekrój podłużny 

 

 
Rysunek 2 - Rzut w góry 

Zapytanie: Dotyczy pozycji 20.d.5 przedmiaru robót: „Regulacja urządzeń podziemnych”. 

Prosimy określić o jakie urządzenia dokładnie chodzi.  

Odpowiedź: W pasie drogowym występują urządzenia podziemne sieci gazu i 

wodociągowe. 

 

Wyjaśnienia są obowiązujące dla wszystkich oferentów – uczestników postępowania.  

 

 

Wójt Gminy Oleśnica 

/-/ Marcin Kasina 

 

 

 

Sporządził: Renata Szwed  

 


