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 AZ.2710.9.2020.1.MS                                                                            Szczecin, dn. 08.04.2020 
       
 
                                                                                                    Do uczestników postępowania 
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 
750 000 EURO na: „Świadczenie usług ochrony dla Muzeum Narodowego w Szczecinie” 
  

Odpowiedzi na pytania 
 
W związku z otrzymanymi zapytaniami do zamówienia publicznego na usługi społeczne ogłoszonego 
na stronie internetowej http://bip.muzeum.szczecin.pl  w dniu 02.04.2020r. pn.: „Świadczenie usług 
ochrony dla Muzeum Narodowego w Szczecinie” Zamawiający zgodnie  z  art.38  ustawy  z  dnia 29  
stycznia  2004r.  – Prawo  zamówień publicznych  (Dz.  U.  z  2019  r. poz. 1843 ze zmianami.) udziela 
odpowiedzi na poniższe pytania i wyjaśnia wątpliwości:   
 
 
Pytanie 1: 
 
Wnosimy o wyjaśnienie znaczenia postanowień dokumentacji postępowania w zakresie wymogu 
złożenia przez wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia wykonawców (Konsorcjum) 
oświadczeń w zakresie wskazanym w załącznikach 2 i 3 do Ogłoszenia o zamówieniu w ujęciu 
warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw w zakresie wykluczenia. Czy w związku z 
powyższym Zamawiający wymaga by każdy z wykonawców (członków Konsorcjum) samodzielnie 
spełniał wymagania w zakresie warunków udziału w postępowaniu? 
Wskazujemy przy tym, iż zasadą Prawa zamówień publicznych jest umożliwienie wspólnego 
ubiegania się przez Wykonawców o udzielenie zamówienia jeżeli jeden tylko samodzielnie nie spełnia 
warunków udziału w postępowaniu. Na zasadzie art 23 P.zp. wykonawcy mogą ubiegać się o 
udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum, w ten sposób, że każdy z uczestników konsorcjum 
spełnia w określony sposób wymagania zamawiającego, tworząc całościowo obraz wykonawcy, który 
w każdym elemencie potwierdza spełnienie warunków udziału w postępowaniu. Wyłączeniem 
powyższej zasady może być jedynie okoliczność, że Zamawiający w przypadku skomplikowanego i na 
tyle istotnego przedmiotu zamówienia może ustanowić warunki udziału w postępowaniu w 
odniesieniu do każdego uczestnika konsorcjum. Jest to jednak okoliczność wyjątkowa i na tyle 
specyficzna, że musi być poparta określoną argumentacją i dowodami. Powyższe stanowisko zostało 
ugruntowane w licznym orzecznictwie Krajowej Izby Odwoławczej. 



Wnosimy zatem o doprecyzowanie, iż to Wykonawca w rozumieniu Konsorcjum musi spełniać 
warunki udziału w postępowaniu, a nie każdy z jego członków samodzielnie lub przedstawienie 
rozbudowanej argumentacji wraz z popierającymi ją dowodami na utrzymanie aktualnego brzmienia 
postanowień dokumentacji postępowania. 

 
Odpowiedź:  

 
Zasady składania oferty przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
opisane zostały w Rozdziale VII ogłoszenia.  
Zgodnie z Rozdz. VII pkt 1, w  przypadku oferty składanej przez Wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia publicznego, dokumenty potwierdzające, że Wykonawca nie podlega 
wykluczeniu, składa każdy z Wykonawców oddzielnie. 
Zgodnie z Rozdz. VII pkt 2 lit. a) w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez 
wykonawców oświadczenia w zakresie wskazanym w załącznikach 2 i 3 do Ogłoszenia o zamówieniu 
składa każdy z wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Dokumenty te potwierdzają 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym 
każdy z wykonawców wykazuje spełnienie warunków udziału w postępowaniu oraz brak podstaw 
wykluczenia. 
Zamawiający dopuszcza łączenie potencjałów w zakresie wykazania spełniania warunków udziałów w 
postępowaniu w zakresie posiadanych zdolności. 
Powyższe oznacza, iż : 
-Załączniki nr 2 oraz 3 powinny być złożone przez każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie bądź ich pełnomocników 
-Dokumenty potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu wskazane w Rozdz. VI pkt 
1 lit. f)- k) mogą być składane łącznie przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia (przy czym w przypadku koncesji wystarcza, iż posiada ją jeden z wykonawców), 
-Dokumenty potwierdzające brak podstaw do wykluczenia wskazane w Rozdz. VI pkt 1 lit. l)-p) ,muszą 
być składane dla każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 

 
Pytanie 2  

 

W związku z koniecznością wniesienia wadium w postępowaniu przetargowym w kwocie – 30 000,00 
zł, słownie zł: trzydzieści tysięcy  00/100, proszę o odpowiedź, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
wniesienia wadium w postaci dokumentu, opatrzonego kwalifikowanym podpisem elektronicznym 
osób upoważnionych do jego wystawienia. 

Z uwagi na panującą pandemię COVID – 19 wywołaną koronawirusem SARS-CoV-2 Towarzystwa 
ubezpieczeniowe wnoszą o wystawiania tychże dokumentów w formie elektronicznej z uwagi na 
konieczne standardy bezpieczeństwa. 

 
Odpowiedź: 

 

Z uwagi na wyjątkową sytuację spowodowaną COVID-19 Zamawiający dopuszcza wniesienie wadium 
w postaci elektronicznej. W takim przypadku oryginał elektronicznego wadium podpisanego 
bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym powinien zostać przesłany na adres 



Zamawiającego: biuro@muzeum.szczecin.pl do oznaczonego terminu składania ofert. Wykonawca 
powinien dokonać należytej staranności w przesłaniu takiego dokumentu, uwzględniając ewentualne 
dłuższe działanie serwerów. Oryginał wadium powinien znajdować się na skrzynce Zamawiającego w 
momencie wyznaczonego terminu składania ofert. 

Jednocześnie zaleca się załączenie kopii dokumentu wadialnego (wydruku dokumentu 
elektronicznego poświadczonego za zgodność z oryginałem ) do oferty. Dopuszczenie złożenia 
wadium w powyższej formie w żadnym stopniu nie zmienia formy składania pozostałych 
dokumentów w postępowaniu. 

 
 

 
 

Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówienia 
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