
Dąbrowa Tarnowska, 16.10.2015 r. 

 

 

W dniu 15.10.2015 r. do Rejonowego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji  

w Dąbrowie Tarnowskiej Sp. z o.o.  wpłynęło pismo od potencjalnego Wykonawcy  

o następującej treści: 

 

Pyt.1.  

Zgodnie z zapisami SIWZ Rozdział VIII pkt.4 a) Wykonawca musi wykazać  osiągnięcie 

przychodów netto ze sprzedaży w każdym z ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres 

prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, w wysokości co najmniej 4.000.000,00 

zł. Prosimy o informację czy w sytuacji składania oferty przez dwa lub więcej podmioty 

(Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) oraz w sytuacji, gdy 

Wykonawca będzie polegał na zasobach podmiotu trzeciego, na zasadach określonych  

w art. 26 ust. 2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu spełnienia ww. warunku dot. 

sytuacji ekonomicznej i finansowej ocena spełnienia warunku odbędzie się w następujący 

sposób: np. jedna firma ma przychody netto ze sprzedaży z ostatniego roku na 2 000 000,00 

zł i druga też  ma przychody netto ze sprzedaży z ostatniego roku na 2 000 000,00 zł. - czy 

jest możliwość spełnienia tego warunku łącznie? 

Odpowiedź na Pyt.1. 
Zamawiający dopuszcza możliwość posiłkowania się potencjałem ekonomicznym innych 
podmiotów, z tym jednak istotnym zastrzeżeniem, że będzie miało ono charakter realny, 
dający podstawy do uznania, że jakkolwiek Wykonawca ubiegający się o zamówienie 
publiczne samodzielnie nie spełnia danego warunku udziału w postępowaniu, to na 
podstawie złożonego zobowiązania podmiotu trzeciego znajdzie się w takiej sytuacji, jakby 
dany zasób posiadał. 
 
Pyt.2.  
Prosimy o udzielnie odpowiedzi czy Wykonawca może polegać na zasobach podmiotów 
trzecich w celu wykazania spełnienia warunków uczestnictwa w w/w postepowaniu? 
 
Odpowiedź na Pyt.2. 
W przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie niniejszego zamówienia przez dwóch  
lub więcej Wykonawców ocena ww. warunku dotyczyć będzie wszystkich Wykonawców 
łącznie - jeden Wykonawca nie musi samodzielnie spełniać powyższych warunków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jednocześnie Zamawiający informuje, że udzielone odpowiedzi na zadane pytania  
nie powodują po stronie Wykonawców konieczności wykonania dodatkowych prac  
i w związku z tym nie ulega zmianie termin złożenia ofert.   


