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Zamawiający: 

DOLNOSLASKI PROJEKT REKULTYWACJI Sp. z o.o. 

50 - 151 Wrocław, ul. Kotlarska 42 
 

                         

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Zamknięcie i Rekultywacja 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łuczyna gm. 

Dobroszyce” - znak postępowania: ZP/PN/11/2017. 

Ogłoszenie o zamówieniu Nr 623645-N-2017 z dnia 28.11.2017 r. 

 

 
              Wrocław, dnia 08.12.2017 r. 

    
 

        UCZESTNICY POSTĘPOWANIA 
 
 

Dolnośląski Projekt Rekultywacji sp. z o.o. we Wrocławiu prowadząc postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Zamknięcie i Rekultywacja 

składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Łuczyna gm. 

Dobroszyce” na realizację zadania współfinansowanego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach przedsięwzięcia pn. „Dolnośląski 

Projekt Rekultywacji” - udziela odpowiedzi na zapytanie Wykonawców, w celu  wyjaśnienia 

zapisów dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r, poz. 1579), Zamawiający zamieszcza treść 

zapytań wraz z następującymi wyjaśnieniami:   
 

Zapytania dot. SIWZ 

1 

PYTANIE nr 1 
Prosimy o udzielenie odpowiedzi na pytania: 

Zgodnie z rozdziałem IX pkt. 1 i 2 SIWZ, 
Zamawiający żąda wskazania przez 
Wykonawcę w Formularzu Oferty części 
zamówienia, której wykonanie zamierza 
powierzyć podwykonawcom oraz podania 
przez Wykonawcę firm podwykonawców. 

Ponadto Wykonawca, który zamierza 
powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku 
istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z 
udziału w postępowaniu zamieszcza 
informacje o podwykonawcach w 
oświadczeniu, o którym mowa w art. 25a ust. 

1 aktualnym na dzień składania ofert według 
wzoru stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 

Czy w świetle postanowień art. 36 ust. 1a 

ustawy Prawo zamówień publicznych 
Zamawiający dopuszcza wskazanie w ofercie 
wyłącznie zakresu ewentualnego 
podwykonawstwa (części zamówienia) bez 
wskazywania firm podwykonawców, jeżeli na 

etapie ofertowania nie są one znane oraz nie 

wypełnienie załącznika nr 4 w części 
dotyczącej podwykonawców?   

Przepis art. 36b ust 1 Prawo zamówień publicznych nakazuje 
Zamawiającemu w sposób imperatywny żądania wskazania 

przez Wykonawcę części zamówienia, których wykonanie 
zamierza powierzyć podwykonawcom, i podania przez 
Wykonawcę firm podwykonawców.  
Zgodnie z art. 25a ust. 5 pkt 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych na żądanie Zamawiającego - Wykonawca, który 
zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, zamieszcza informacje o 
podwykonawcach w oświadczeniu, [składanym wraz z 

ofertą], jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż kwoty 
określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 
Prawo zamówień publicznych. 

Wskazany przez Zamawiającego wymóg ustawowy ma 
charakter podmiotowy, gdyż wiąże się z obowiązkiem 

wykazania przez Wykonawcę braku podstaw do wykluczenia 
po stronie wskazanego podwykonawcy. 

W związku z tym, Zamawiający uznaje za zbędny wymóg  
w Formularzu ofertowym podania nazw podwykonawców  
i dopuszcza wskazania w Formularzu ofertowym wyłącznie 
zakresu zamówienia bez wskazywania firm podwykonawców, 
ponieważ Formularz ofertowy mieści tylko niezmienne 

oświadczenia Wykonawcy, co do oznaczonego sposobu 
wykonania zamówienia i za oznaczoną cenę. 

Zamawiający nie dopuszcza natomiast nie wypełnienie 
Załącznika nr 4 w części dotyczącej podwykonawców. 
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PYTANIE nr 2 
W związku z ogłoszonymi przez Państwa 
przetargami na „Zamknięcie i rekultywację 
składowisk odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne” zwracamy się z zapytaniem czy 

jest możliwość zamieszczenia załączników do 
SIWZ w pliku word? 

Zamawiający umieścił załączniki w wersji edytowalnej na 
swojej stronie internetowej. 

 
 

 

 
 


