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Zamawiający: Gmina Imielin                                                                                        Imielin, dnia 20.03.2023r. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ 
 

Do wszystkich uczestników postępowania w sprawie udzielenia 
zamówienia publicznego na „Budowa wodociągu i kanalizacji 

deszczowej w ciągu ul. Adamskiego w Imielinie 
 wraz z przebudową drogi.”   

 

Nr sprawy: GK.271.7.2022 
 

           W dniu 20.03.2023 roku do Zamawiającego wpłynęły pisma z pytaniami                      
o następującej treści, cyt.:  
 
Pytanie nr 1: 
Czy składając ofertę w przetargu zamawiający dopuszcza łączenie potencjału dotyczącego 
sytuacji ekonomicznej lub finansowej  tj posiadania środków finansowych lub zdolności 
kredytowej, tj. czy zamawiający zaakceptuje spełnienie łącznie tego wymagania przez dwie 
firmy (sumowanie środków finansowych dwóch firm)?  
 
Odpowiedź: 
Nie ma przeszkód prawnych, by połączyć ze sobą zdolności finansowe podmiotów 
składających wspólną ofertę. 
 
Pytanie nr 2: 
Czy sumowanie tego potencjału muszą wykazać firmy w ramach konsorcjum czy 
Zamawiający dopuszcza sumowanie środków finansowych na zasadzie udostępnienia części 
środków finansowych przez podmiot udostępniający zasoby? 
 
Odpowiedź: 
       Korzystanie przez wykonawcę ze zdolności technicznych lub zawodowych innych 
podmiotów lub ich sytuacji finansowej lub ekonomicznej normuje art. 118 ustawy z dnia 11 
września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), 
który stanowi: 
1. Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu lub 
kryteriów selekcji, w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do konkretnego zamówienia, 
lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji 
finansowej lub ekonomicznej podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie od 
charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych. 
2.  W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub 
doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających 
zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te 
zdolności są wymagane. 
3.  Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających 
zasoby, składa, wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo 
odpowiednio wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu 
do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia lub inny 
podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
4.  Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby, o którym mowa w ust. 3, potwierdza, 
że stosunek łączący wykonawcę z podmiotami udostępniającymi zasoby gwarantuje 
rzeczywisty dostęp do tych zasobów oraz określa w szczególności: 

 
MIASTO IMIELIN 

41-407 Imielin, ul. Imielińska 81 
tel. 32/225 55 05 

NIP 222-00-41-486 
 
 



 2 

 
 
 
1)  zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 
2) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu 
udostępniającego te zasoby przy wykonywaniu zamówienia; 
3) czy i w jakim zakresie podmiot udostępniający zasoby, na zdolnościach którego 
wykonawca polega w odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu dotyczących 
wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, zrealizuje roboty budowlane lub 
usługi, których wskazane zdolności dotyczą. 
     Zgodnie z art.  119. ustawy PZP  Zamawiający ocenia, czy udostępniane wykonawcy 
przez podmioty udostępniające zasoby zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja 
finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez wykonawcę spełniania 
warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 112 ust. 2 pkt 3 i 4, oraz, jeżeli to 
dotyczy, kryteriów selekcji, a także bada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy 
wykluczenia, które zostały przewidziane względem wykonawcy. 
      Zgodnie z art.  120. ustawy PZP podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia 
zasobów, odpowiada solidarnie z wykonawcą, który polega na jego sytuacji finansowej lub 
ekonomicznej, za szkodę poniesioną przez zamawiającego powstałą wskutek 
nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów podmiot ten nie 
ponosi winy. 
 
 
                                                                                                                                                                          
 
 

    Przewodniczący Komisji Przetargowej 
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