
 

 

 

 

Warszawa, dnia 09.08.2018 r. 

                                                                                                    …………………………………. 

                                                                                                        (Wykonawcy, Internet) 

 

Dotyczy: Odpowiedzi na zapytania nr 1-3 w  postępowaniu o udzielenie zamówienia 

publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z ustawą z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych na „Usługi środowiska naturalnego - Restytucja 

gatunku selery błotne Apium repens w ramach projektu „FlorIntegral - zintegrowana ochrona in situ 

i ex situ rzadkich, zagrożonych i priorytetowych gatunków flory na terenie Polski” finansowanego 

ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020, nr. 

POIS.02.04.00-00-0006/17 - (znak sprawy 3/ZP/2018FL)   

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z późn.zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na Zapytania 

do specyfikacji istotnych warunków zamówienia: 

Zapytanie Nr 1 

Pytanie nr 1. 
W związku  z koniecznością zatrudnienia przez nas (wykonawcę) osób trzecich do realizacji 

projektu 'FlorIntegral' niezbędne do złożenia oferty jest wypełnienie załącznika nr 7 do SIWZ. 

Osoby zatrudniane przez nas to osoby fizyczne, zatrudnione na innych uniwersytetach. Czy osoby 

te muszą wypełnić dokument JEDZ? Jeśli tak, to kto musi złożyć kwalifikowany podpis 

elektroniczny. 

Odpowiedź: Jeżeli Wykonawca do realizacji zamówienia wskazuje osoby fizyczne, z którymi 

zawrze bezpośrednio umowę (np. umowę zlecenia, umowę o dzieło), to osoba taka nie jest 

podmiotem trzecim w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych. 

Jedz w formie elektronicznej przesyła Wykonawca, który składa ofertę. Tylko w przypadku gdy na 

potwierdzenie spełniania warunku udziału w postepowaniu (a nie kryterium oceny ofert) inny 

Wykonawca (np. inny Uniwersytet) udostępni osoby fizyczne do realizacji zamówienia, to wówczas 

także ten inny Wykonawca składa Jedz-a podpisanego przez osoby upoważnione do reprezentacji 

oraz załącznik nr 7 - Zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

Zapytanie Nr 2 

Pytanie nr 1. 
Czy do nas jako wykonawcy należy decyzja, kogo zatrudnimy jako podwykonawcę (czy będzie to 

firma, czy też bezpośrednio przez nas zatrudniona osoba fizyczna na danym terenie, jeżeli wybór 

ten nie wpłynie w żaden sposób na jakość wykonanych usług?).  



 

 

 

Odpowiedź. Tak, to Wykonawca podejmuje decyzję odnośnie wyboru i formy zatrudnienia 

podwykonawcy.   

Pytanie nr 2. 
Czy w przypadku konieczności zatrudnienia przez wykonawcę osób fizycznych należy wypełnić 

załącznik nr 7 do SIWZ i Jedz?  

Odpowiedź. Zobowiązanie składa podmiot, który udostępnia swoje zasoby w celu potwierdzenia 

spełniania warunków udziału w postępowaniu. Osoby fizyczne, zarówno prowadzące jak i nie 

prowadzące działalności gospodarczej nie składają zobowiązania (załącznik nr 7 do SIWZ), że 

„udostępnią siebie”, nie są też zobowiązane do złożenia Jedza. Jednakże osoba fizyczna 

prowadząca działalność gospodarczą, udostępniająca np. swoich pracowników  składa stosowne 

zobowiązanie i oświadczenie w formie Jedza. 

 

Pytanie nr 3. 
Czy w przypadku konieczności zatrudnienia przez wykonawcę firm lub podwykonawców 

dysponujących innymi osobami mogącymi wykonać zadanie (ciężkie prace fizyczne związane z 

przygotowaniem siedliska pod wsiedlenie roślin - karczowanie) należy  wypełnić załącznik nr 7 do 

SIWZ i Jedz?  

Odpowiedź.  Zgodnie z art. 22 a ust.1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 

postępowaniu, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, lub jego 

części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim 

stosunków prawnych. Oznacza to, że tylko w przypadku gdy Wykonawca polega na zdolnościach 

lub sytuacji innych podmiotów w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu,  

musi on udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi 

zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 

oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia. Inny 

podwykonawca, niebędący jednak podmiotem trzecim, na zasoby którego powołuje się 

Wykonawca w celu  potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu nie składa 

zobowiązania i Jedz-a. 

 
Pytanie nr 4. 
Kiedy w wyżej wymienionych wypadkach należy wpisać te osoby lub firmy do załącznika nr 4 i 5 do 

SIWZ?  

Odpowiedź: Wraz z ofertą Wykonawca składa tylko dokumenty wskazane w  pkt 5.1.19 siwz. 

Wskazane załączniki nr 4 i nr 5 -  Wykaz usług oraz Wykaz osób są składane dopiero po otwarciu 

ofert, na wezwanie Zamawiającego skierowane do Wykonawcy,   którego oferta została najwyżej 

oceniona w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Dokumenty te 

powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawców określonych przez Zamawiającego warunków 

udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.     



 

 

  

Pytanie nr 5. 
Czy osoby fizyczne przewidziane do zatrudnienia w projekcie do prac fizycznych (jeśli nie 

wykazujemy ich w I etapie składania dokumentów ofertowych) muszą w tej chwili podpisać 

oświadczenie RODO?  

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga załączenia do oferty podpisanych oświadczeń RODO przez 

osoby fizyczne skierowane do realizacji zamówienia. To Wykonawca, w formularzu oferty składa 

oświadczenie,  że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO  

wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał  w celu 

ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. 

 

Zapytanie Nr 3 

Pytanie nr 1. 
Czy w dokumencie JEDZ (część II pkt. D), musimy wskazywać podwykonawców (zarówno firmy, 

jak i osoby fizyczne), skoro nie jest do końca wiadomo kogo zatrudnimy? Czy musimy mieć już w 

tej chwili podpisane z nimi umowy na udział w projekcie . Jak mamy rozumieć informację (Sekcja, 

która należy wypełnić jedynie w przypadku, gdy instytucja zamawiająca lub podmiot zamawiający 

wprost tego zażąda) 

Odpowiedź: Część  II pkt D - dotyczy podwykonawców, na   których zdolności  Wykonawca nie 

polega, czyli innych podwykonawców,  niebędących podmiotem trzecim wskazanym w celu 

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu. Wykonawca wskazuje tych 

podwykonawców, o ile są znani na etapie wypełniania Jedz-a. Nie ma obowiązku, aby 

Wykonawca, nie mając wiedzy czy uzyska przedmiotowe zamówienie, już na etapie składania 

Jedza i oferty miał podpisane umowy z podwykonawcami.  Zamawiający nie skorzystał z prawa 

przysługującego mu na podstawie art. 25 a ust.5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, co oznacza, że nie będzie badał innych podwykonawców, czyli tych nie 

będących podmiotem trzecim na zasoby którego powołuje się Wykonawca w celu Potwierdzenia 

spełniania warunku udziału w postępowaniu, pod względem braku istnienia wobec nich podstaw 

do wykluczenia z udziału w postępowaniu, 

 

Podpisał 

            Dyrektor 

        (-) Paweł Kojs 


