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Szczecin, dnia 04.02.2022 r. 

 

Odpowiedzi na pytania – część VII 

 

Zamawiający, SEC Energia Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 

Szczecin działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129), informuje, iż wpłynęły zapytania na które Zamawiający udziela następujących 

odpowiedzi, w postępowaniu przetargowym prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego 

pn.:  

 

„Dostawa i zabudowa wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych 

współpracujących z istniejącymi układami technologicznymi w Ciepłowni w 

Barlinku i Myśliborzu.” 

 

 Pytanie 71: 

Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie treści pkt 9.12. SWZ. Zgodnie z tym punktem Wykonawca, 

który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej na zasadach określonych w art. 118 PZP zobowiązany będzie do przedstawienia 

podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w pkt 9.3 SWZ, dotyczących tych 

podmiotów, potwierdzających, że nie zachodzą wobec tych podmiotów podstawy wykluczenia z 

postępowania.  

W punkcie 9.3. pkt 2) SWZ wskazane zostało oświadczenie wykonawcy o przynależności do 

grupy kapitałowej. Prosimy o potwierdzenie, że odwołanie zawarte w punkcie 9.12. SWZ nie 

dotyczy tego dokumentu, albowiem nie potwierdza on, że podmiot udzielający zasobów nie ulega 

wykluczeniu (przesłanka wykluczenia z powodu złożenia dwóch ofert w ramach jednej grupy 

kapitałowej dotyczy wyłącznie wykonawcy). Wynika to również z treści § 5 ust. 1 rozporządzenia 

w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów i oświadczeń, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, zgodnie z którym Zamawiający może żądać od 

wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej 

lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach określonych w art. 118 

ustawy, przedstawienia podmiotowych środków dowodowych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 
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i 3-7 tego rozporządzenia. Wyłączona została zatem wprost możliwość żądania oświadczenia o 

przynależności do grupy kapitałowej, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia. 

W efekcie prosimy o potwierdzenie, że odnośnie podmiotu trzeciego udzielającego zasobów 

Wykonawca nie musi składać oświadczenia o przynależności tego podmiotu do grupy 

kapitałowej. 

Odpowiedź: 

W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający informuje, że w specyfikacji warunków zamówienia 

wskazane zostało omyłkowo nieprawidłowe odesłanie do całego pkt 9.3 SWZ. Zamawiający 

informuje, że od Wykonawcy, który polega na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub 

sytuacji finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby na zasadach 

określonych w art. 118 ustawy będzie wymagane przedstawienie tylko takich podmiotowych 

środków dowodowych, które zostały wskazane w § 5 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Rozwoju, 

Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie podmiotowych środków dowodowych 

oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać Zamawiający od wykonawcy 

(Dz.U.2020.2415). Tym samym oświadczenie o grupie kapitałowej wskazywane w pkt 9.3 ppkt 2) 

SWZ nie będzie wymagane. Celem usunięcia omyłki Zamawiający dokonuje zmiany w SWZ w 

niniejszym zakresie.  

 

Sporządziła: Paulina Zawistowska 


