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Komunikat Komisji Przetargowej nr 2 

z dnia 21 lutego 2023 r.  
dot. zapytania ofertowego nr GAPR – DPRJ / 121 / 23 /W 

na wybór wykonawcy prac projektowych w ramach inwestycji pn. 

„Utworzenie Gliwickiego Parku Techniki, Technologii i Edukacji Lotniczej 

(GPTTEL)” 

 

 
PYTANIA OFERENTÓW 

Na zadane przez Oferenta poniższe pytanie, Zamawiający odpowiada jak następuje:  

Pytanie 4: 

„Czy w ramach postępowania przetargowego nr GAPR – DPRJ / 121 / 23 / W dopuszczają Państwo 

możliwość częściowego spełnienia przez Wykonawcę wymogów zawartych w SIWP pkt. IV.1 poprzez 

powołanie się Wykonawcy na zasoby podwykonawcy (podmiotu trzeciego), który będzie brał aktywny 

udział przy realizacji niniejszego zamówienia.”  

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza możliwość częściowego spełnienia warunków udziału poprzez powołanie 

się Wykonawcy na zasoby podwykonawcy, który będzie brał aktywny udział przy realizacji niniejszego 

zamówienia, tj. wykona pełny zakres prac w branży, dla której udostępnił referencje. Podwykonawcę 

należy wówczas wskazać w załączniku nr 3 do SIWP Wykaz usług. W takim przypadku w Umowie zostaną 

zawarte postanowienia dot. podwykonawstwa, tj.: 

I. dodanie ustępów 12 – 15 w § 3 umowy: 

12. Strony umowy postanawiają, że Podwykonawca ………….……………………. (nazwa 

Podwykonawcy), na którego doświadczenie powoływał się Wykonawca w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu przetargowym, wykona prace w zakresie 

…………………………. 

13. W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał 

się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

zobowiązany wykazać Zamawiającemu, iż samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 

w stopniu nie mniejszym niż wymagany w SIWP lub zobowiązany jest wskazać innego 

Podwykonawcę spełniającego te warunki. Zmiana, o której mowa w zdaniu poprzednim wymaga 

uprzedniej akceptacji pisemnej Zamawiającego oraz sporządzenia aneksu do umowy.  

14. Zamawiający może żądać od Wykonawcy zmiany albo odsunięcia Podwykonawcy, 

w szczególności jeżeli osoby i kwalifikacje, którymi dysponuje Podwykonawca, nie spełniają 

warunków lub wymagań dotyczących podwykonawstwa, określonych w SIWP lub nie dają 

rękojmi należytego wykonania powierzonego Podwykonawcy zakresu prac.  

15. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania lub zaniechania Podwykonawcy, jego 

przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania; 
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II. dodanie pkt. 9 w § 12 ust. 1 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: (…) 

9) za rezygnację lub zmianę Podwykonawcy na zasoby którego powoływał się w celu spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu, w sposób niezgodny z niniejszą umową w wysokości 

10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100) za każdy stwierdzony przypadek; 

III. dodanie pkt. 6 w § 14 ust. 1 Zamawiający może odstąpić od umowy bez wyznaczania dodatkowego 

terminu, jeżeli: (…) 

6) Wykonawca dokona zmiany lub zrezygnuje z Podwykonawcy, na którego zasoby powoływał się 

w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu bez zgody Zamawiającego.  

 

 

 

 

 

          Prezes Zarządu 

 

          Bogdan Traczyk 
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