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ODPOWIEDZ NA PYTANIE WYKONAWCY
Sprawa: ochrona osób i mienia wlJrzędzie StaĘsĘcznym w Warszawie w latach 2017 _2019

Zarnavltający informuj e, Że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się

udzielenie zamówienia wpłynęło planie doĘczące treściogłoszenia. Zgodnie
z p. t2 (Instrukcja Dla Wykonawców) ogłoszenia Zamawiający przekazuje Wykonawcom

o

treśó pytaniawraz z odpowiedzią:

Pytanie

1:

Czy w przypadku sWadania oferty przez l<nnsorcjum wystarczajqcym będzie jeślitylko lider
konsorcjum będzie posiadał cerĘfilrut ISo?
Odpowiedź

1:

Tak. Zgodnie z Ogłoszeniem (Instrukcja dla Wykonawców p. 6.2) b. b), który brzmi:
(...) o uzyslranie zamówienia mo4q ubiegać się Wykanawcy majqcywdrożony system zarzqdzania jalrościq przy ząlłesie certyfikacji: ochrona osób i mienia, wg normy ISo 9001:2008 lub
wymagań PN-EN 900]:2009 i potwierdzić tenfakt ahualnym certyfikatem. Zamrwiajqcy dopuszcza inne cerĘfilraty wydane w innych systemach zarzqdzania jakościq,np. AQAP
2120:2009 przy zalłesie certyfilracji: ochrona osób i mienia, wydane przez podmioty alredytowane w Unii Europejskiej, potwierdzajqce wdrożenie sytemu zarzqdzania jalrościq przy
świądczeniuusługi ochrony osób i mienią, zapewniajqce, że Wylronalłca działaw sposób gwarantujqcy powtarzalnq, wysoką jakośćusług jakw przywołanej normie ISo i wymaganiach PN-

EN(...)

Celem postawieniaprzęzZamaułiającego warunku udziału w postępowaniu posiadania wdrożonego sytemu zarządzania jakością,odnoszącego się do zdolności technicznej lub zawodowej
(dawniej wtedzy i doświadczenia) jest umożliwienie składania ofert jedynie Wykonawcom
zdolnym do realizacji przedmiofu zamówienia w sposób rzetelny i kompetenfiry. W odniesieniu
do postawionego warunku w orzecznictwie istnieje tendencja pozwalająca na sumowanie tego
aĘbutu przez poszczególnych członków konsorcjum. Tym samym tworzenie konsorcjum
przez członka nieposiadającego odpowiedniej zdolności technicznej lub zawodowej z takim,
który je posiada, staje się otwarciem drogi do realizacji zamówienia publiczrego.
Spostrzezenie poczynione w uchwale KIO z dniaZ}listopada 2010 r., KIO/KU 83/10, podkreś|a,Że,,('..) (Jstawodqwcaw ąrt. 23 ust. 1 ustavvy Pzp dopuscił możliwośćwspólnegosWadanią
htę //warszawa.
:
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przez Wylronawców' Celem tego przepisu jest umożliwienie grupie lłykonowców połqczenia ich wiedzy, doświądczenia, potencjału technicznego, ludzkiego, elronomicznego i finansowego w sytuacji, gdy lrużdy z osobna nie spełnia wąrunków udziału w postępowaniu, olveślonych przez Zamawiajqcego. (...) Należy podlaeślić,że zasadq Wylanawców konsorcjalnych
jest łqczenie ich doświadczeń zawodowych. Zamawiajqcy ma obowiqzeĘ w przypadku podmiotów występujqcychwspólnie, sumować potencjał techniczny, a także doświadczenie Wykonowców występujqcychwspólnie' Wymogi okłeślonew art. 22 ust. 1 ustawy Pzp Wylronawcy mogq
spełniać wspólnie tąh jakby byli jednym Wykonawcq. Potencjał wiedzy, doświadczenia i potencjał ekonomiczny olłeślonew art. 22 ust. 1 mogq się wzajemnie uzupełniać, tworzqc całość
odpowiadajqcq wymo7om zamówienia (..') ''. Podobnie orzekła KIo w wyroku z dnia27 listo'
pada 2008 r.,KIoNZP 1301/08; KIONZP 1311/08, ,, (...) Zdaniem Krajowej Izby odłvoławczej, w świetleprzytoczonych przepisów naleĘ przyjqć, Że warunki udziału w postępowaniu,
o których mowa w art' 22 ust' 1 ph 2 ustawy Pzp, spełniq ci z Wykonałców ubiegajqcych
się wspólnie, laórzy wykażq, że chociażby jeden z nich spełnia warunek udziału w postępowaniu. (...)"
ofert

odpowiedź napowyŻsze pytanie nie stanowi modyfikacji treściogłoszenia.
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