
 
Wojkowice, 15.12.2022 r. 

Zamawiający: 
WOJKOWICKIE WODY SP. Z O.O. 
z siedzibą 
UL.JANA III SOBIESKIEGO 125, 42-580 WOJKOWICE 
tel.  (32) 760-20-78 

www.wojkowickiewody.pl 
e-mail: poczta@wojkowickiewody.pl 
 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego przez Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – podmiot upoważniony 
do ponoszenia wydatków w projekcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie 
Miasta Wojkowice – Etap II” o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Regulaminu udzielania 
zamówień „sektorowych podprogowych”, w tym współfinansowanych ze środków europejskich lub 
innych mechanizmów finansowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na 
podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 701, 703 – 705 oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. 
Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360), pod nazwą: 

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym 
Znak sprawy: JRP/ZI/MK/231/03/2022 

 
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) 

w odpowiedzi na otrzymane pytanie: 

TREŚĆ PYTANIA: 

Czy Zamawiający w postępowaniu "Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym" dopuszcza 
złożenie wspólnej oferty przed kilku wykonawców zgodnie z zapisem SWZ: 
 
3.3. W przypadku wspólnego ubiegania się dwóch lub więcej Wykonawców o udzielenie zamówienia, 
Wykonawca, na którego wiedzę i doświadczenie powołano się w celu spełnienia warunku udziału w 
postępowaniu musi faktycznie uczestniczyć w realizacji zamówienia. 
 
Jeżeli tak w jakiej formie ma zostać przedstawiona oferta oraz zakres prac każdego z wykonawców? 
 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający dopuszcza wspólne złożenie oferty przez więcej niż jednego Wykonawcę.  

Zgodnie z zapisami Rozdziału XIII SWZ: 

1. Wykonawca może złożyć jedną ofertę. 
(…) 
4. Oferta musi być podpisana przez osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy. Upoważnienie 
osób podpisujących ofertę musi wynikać bezpośrednio z dokumentów załączonych do oferty. 
(…) 
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8. Do oferty należy dołączyć:  
a) oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w 

postępowaniu w zakresie wskazanym w Rozdziale VI SWZ,  
b) (…) 
c) pełnomocnictwo ustanowione do reprezentowania Wykonawcy/ów ubiegającego/cych się 

o udzielenie zamówienia publicznego.  
d) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie oświadczenie o niepodleganiu 

wykluczeniu oraz o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w zakresie, w jakim każdy z 
wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu (jeżeli dotyczy). 

e) W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie i poleganiu na zdolnościach tych 
wykonawców oświadczenie, z którego wynika, które części zamówienia zostaną zrealizowane 
przez poszczególnych wykonawców. 
 

W związku z powyższym, Wykonawcy mogą złożyć wspólnie jedną ofertę jako konsorcjum / spółka 

cywilna itp. Wówczas do oferty dołączają następujące dokumenty: 

1) dokument, z którego wynika upoważnienie do podpisania oferty (umowę konsorcjum, umowę 

spółki, pełnomocnictwo itp.).  

2) każdy z Wykonawców składających wspólnie ofertę składa oświadczenie, o którym mowa 

powyżej w lit. a) i d) 

3) oświadczenie, o którym mowa powyżej w lit. e). 

Zamawiający informuje, że zapisy SWZ pozostają bez zmian. 

 

        PREZES ZARZĄDU  WICEPREZES ZARZĄDU 

/-/ Marcin Wroński  /-/ Joanna Piech        

 


