
 
 

 

                                                                                                     

 

 

 

 
Katowice, 20 maja 2011 r.  

 

 
W dniu Śląska Organizacja Turystyczna otrzymała zapytanie o wyjaśnienie treści Regulaminu przetargu na  

„Wykonanie sieci LAN oraz instalacji towarzyszących wraz z niezbędnymi urządzeniami aktywnymi dla 

punków informacji turystycznej” o następującej treści :  

 

„Czy Wykonawca może przy realizacji zamówienia w składanej ofercie polegać na wiedzy 

i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów, 

niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji 

zobowiązany będzie do przedstawienia pisemnego zobowiązania tych podmiotów do oddania mu do 

dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. Jakie 

wówczas dokumenty ma przedstawić Wykonawca na okoliczność weryfikacji takiego innego podmiotu, poza 

samym oświadczeniem o „udostępnieniu zasobów”?” 

W związku z powyższym na podstawie zapisów Regulaminu Organizator przetargu oświadcza, iż dopuszcza 

w celu wykazania spełniania warunków udziału w Przetargu określonych w pkt 5.3.a), 5.3.b) oraz 5.5.i)  

Regulaminu przetargu poleganie na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach zdolnych do 

wykonania zamówienia innych podmiotów niż Oferent, niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z 

nimi stosunków i w tym zakresie dokonuje zmian w Regulaminie w tym zakresie, wskazanych w niniejszym 

dokumencie. W przypadku pozostałych warunków Oferent musi spełniać je samodzielnie lub łącznie wraz z 

członkami konsorcjum.  

W przypadku, gdy oferent w celu wykazania spełniania warunków udziału w Przetargu określonych pkt 

5.3.a), 5.3.b) oraz 5.5.i)  Regulaminu przetargu  będzie polegać  na wiedzy i doświadczeniu, potencjale 

technicznym i osobach zdolnych do wykonania zamówienia innych podmiotów niż Oferent, niezależnie od 

charakteru prawnego łączącego go z nimi stosunków zobowiązany jest do przedstawienia poza 

dokumentami wymaganymi w treści Regulaminu :  

1. informacji o danym podmiocie tj.  – imię i nazwisko, dokładny adres, a w przypadku przedsiębiorcy - 

firmę oraz siedzibę, a ponadto  NIP, REGON, nr KRS, nr wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej oferenta, 

2. aktualnego (tj. nie starszy niż 6 miesięcy od daty złożenia oferty) odpisu z właściwego rejestru lub 

zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej danego podmiotu, jeżeli odrębne 

przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej– z 

uwidocznionymi nazwiskami osób reprezentujących,  

3. oświadczenia danego podmiotu lub osoby o udostępnieniu swoich zasobów na okres wykonania 

przedmiotu Przetargu podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, 



 
 

 

                                                                                                     

ujawnione we właściwym odpisie z KRS lub ewidencji działalności gospodarczej jeżeli jest nim 

przedsiębiorcą, albo podpisanego przez daną osobę,  

4. oświadczenia danego podmiotu lub osoby, iż będzie brał udział przy realizacji przedmiotu przetargu 

przez cały okres obowiązywania umowy w przypadku jej zawarcia z Oferentem, podpisanego przez 

osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu, ujawnione we właściwym odpisie z KRS 

lub ewidencji działalności gospodarczej jeżeli jest nim przedsiębiorca albo podpisanego przez daną 

osobę,  

5. dokumenty wskazane w pkt 5.5. c), 5.5.d) oraz 5.5.e) Regulaminu przetargu dotyczące danego 

podmiotu/osoby, z tym że jeżeli osoba nie jest przedsiębiorcą nie ma obowiązku przedstawiania 

danych wskazanych w pkt 5.5.d) i 5.5.e) Regulaminu przetargu,  

6. jeżeli osoba zatrudniona jest u innego podmiotu niż Oferent i podmiot, na którego wiedzy  i 

doświadczeniu, potencjale technicznym i osobach będzie polegać Oferent - oświadczenie tego 

innego podmiotu, o wyrażeniu zgody na oddanie tej osoby do dyspozycji Oferenta na okres realizacji 

przedmiotu przetargu.  

Dokumenty wskazane powyżej wchodzące mogą być przedstawiane w formie oryginałów lub 

poświadczonych przez dany podmiot za zgodność z oryginałem kopii. Oświadczenia winny być złożone w 

formie oryginału.  

Ponadto w takim przypadku Oferent winien złożyć dodatkowe oświadczenie, że brak udziału wskazanego 

podmiotu/osoby przy realizacji zawartej umowy na wykonanie przedmiotu przetargu będzie 

równoznaczne z niewykonywaniem umowy przez Oferenta z jego winy.  

Z poważaniem  

Agnieszka Sikorska  

Kierownik Projektu 

Śląski System Informacji Turystycznej 

 

 

 

 

 


