
 
 

Warszawa, 19.05.2016 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO nr 10/POIR/2016 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. dotyczącego kompleksowej obsługi filmowej, 

realizacji transmisji i webinariów on-line 

 

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających 

się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dot. treści Zapytania ofertowego. 

Zamawiający  przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie nr 1: 

Czy możliwe jest złożenie oferty przez konsorcjum firm? 

Odpowiedź: 

Tak, możliwe jest złożenie oferty w niniejszym postępowaniu przez konsorcjum. W takiej sytuacji 

niezbędne jest zawarcie właściwej umowy oraz wyznaczenie pełnomocnika. Zamawiający stoi na 

stanowisku, iż przy zastosowaniu zasady konkurencyjności, brak jest podstaw do ograniczania kręgu 

potencjalnych Wykonawców. W tym przypadku formularz oferty winien zawierać dane wszystkich 

konsorcjantów oraz pełnomocnika reprezentującego konsorcjum.  

Powyższa interpretacja jest jednocześnie zbieżna z zasadami wynikającymi z prawa zamówień 

publicznych. Uprawnienie do wspólnego ubiegania się o zamówienie publiczne powstaje z mocy 

samego prawa, a nie z faktu przewidzenia takiej możliwości przez zamawiającego. Nie jest 

zatem  konieczne, by zamawiający w zaproszeniu do składania ofert lub w specyfikacji istotnych 

warunków  zamówienia wyraźnie dopuścił taką możliwość. Co więcej, w myśl zasady uczciwej 

konkurencji i równości, Zamawiający nie powinien różnicować sytuacji podmiotów ubiegających się 

o wykonanie zamówienia z uwagi na to, że występują w postępowaniu  w charakterze Konsorcjum, 

czy jako samodzielny podmiot.  Udział w postępowaniu w ramach grupy reprezentowanej przez 

pełnomocnika (konsorcjum) daje uczestnikom takie samo doświadczenie i referencje, jak 

samodzielne występowanie o zamówienie (Wyrok KIO z 27 listopada 2008 KIO/UZP 1285/08, Wyrok 

KIO z 12 maja 2009 KIO/UZP 563/09). 



 
 

Pytanie nr 2: 

Czy możliwe jest złożenie oferty, w której podwykonawca oferenta udostępnia swoje zasoby do 
realizacji usługi i udostępnia portfolio oraz referencje? 

Odpowiedź: 

Tak, możliwe jest złożenie oferty w niniejszym postępowaniu z wykorzystaniem zasobów i portfolio 

podwykonawcy. W takiej sytuacji niezbędne jest stosowne oświadczenie podwykonawcy, które 

należy załączyć do składanej oferty. Zamawiający stoi na stanowisku, iż przy zastosowaniu zasady 

konkurencyjności, brak jest podstaw do ograniczania kręgu potencjalnych Wykonawców poprzez 

eliminację podmiotów zdolnych wykonać zamówienie wraz z podwykonawcą. W szczególności brak 

jest ku temu podstaw w sytuacji, kiedy to w zapytaniu ofertowym i w ogłoszonych istotnych 

postanowieniach umowy wprost dopuszczono możliwość realizacji zamówienia z pomocą 

podwykonawców.  

Powyższa interpretacja jest jednocześnie zbieżna z zasadami wynikającymi z prawa zamówień 

publicznych, a Zamawiający stoi na stanowisku, iż brak jest podstaw do ograniczania kręgu 

potencjalnych wykonawców w stopniu większym niż czyni to ustawa prawo zamówień publicznych. 

Zgodnie z art. 26 ust. 2b pzp wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych 

podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w 

takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami 

niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres 

korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia. Jednocześnie w art. 36 ust. 5 pzp wprowadzono 

generalną zasadę dopuszczalności podwykonawstwa, która to zasada może zostać ograniczona przez 

Zamawiającego  z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia. 

 

 

 

 

 

 

 

 


