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Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z Regulaminem Udzielania Zamówień Sektorowych o 

wartości mniejszej niż progi unijne obowiązującym w SPA „Dąbie” Sp. z o.o. oraz na podstawie 

Kodeksu cywilnego pn. „Dostawa  trzech fabrycznie nowych  zestawów mobilnych podnośników 

kolumnowych wraz z wyposażeniem dodatkowym  dla Szczecińskiego Przedsiębiorstwa 

Autobusowego „Dąbie””. 

 

W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy z dnia 17 marca 2021 r. otrzymane pocztą elektroniczną w 

treści jak niżej, Zamawiający informuje: 

 

Pytanie nr 1 

W części VI IWZ Zamawiający odwołuje się do podmiotów udostępniających zasoby 

wykonawcy w postaci zdolności technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub 

ekonomicznej.  

Zwracamy się z prośbą o potwierdzenie, że z uwagi na treść wskazanego powyżej 

postanowienia, Zamawiający dopuszcza poleganie przez wykonawcę na zdolnościach 

zawodowych podmiotu trzeciego w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, w 

szczególności w odniesieniu do warunku udziału w postępowaniu określonego w części VII 

pkt 3 ppkt 1 IWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający informuje, że wyraźnie opisał wymagania w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 2 

W przypadku dopuszczenia przez Zamawiającego polegania przez wykonawcę na 

zdolnościach zawodowych podmiotu trzeciego zgodnie z pytaniem 1 powyżej, zwracamy się z 

prośbą o potwierdzenie, że w celu udowodnienia Zamawiającemu, że realizując zamówienie 

wykonawca będzie dysponował niezbędnymi zasobami takiego podmiotu, wystarczające jest 

złożenie przez wykonawcę oświadczenia zgodnego z treścią „Informacji w związku z 

poleganiem na zasobach innych podmiotów”, znajdującego się w Załączniku nr 4 do IWZ. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający wyraźnie określił wymagania w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 3 

Zamawiający w treści IWZ odwołuje się do Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych o 

wartości mniejszej niż progi unijne obowiązującym w SPA „Dąbie” Sp. z o.o. Zwracamy się z 

prośbą o wskazanie adresu strony internetowej pod którym znajduje się przedmiotowy 

regulamin. 

http://www.spad.szczecin.pl/


  

 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający informuje, że Regulaminu Udzielania Zamówień Sektorowych o wartości mniejszej niż 

progi unijne obowiązującym w SPA „Dąbie” Sp. z o.o. wprowadzony Zarządzeniem nr 1/2021 Prezesa 

Zarządu SPA „Dąbie” Sp. z o.o. z dnia 21.01.2021 r. zamieszczony został w BIP/Przetargi zakładka 

ZP/RS/3/2021. 

 

Pytanie nr 4 

 Jednocześnie, z uwagi na potrzebę wyjaśnienia kwestii wskazanych w niniejszym wniosku 

 wykonawca zwraca się z wnioskiem o przedłużenie terminu na złożenie ofert. 

 

Odpowiedź na pytanie/wniosek nr 4 

Zamawiający informuje, że powyższe odpowiedzi nie wprowadzają żadnych zmian w treści IWZ 

przedmiotowego postępowania, których następstwem byłoby wprowadzenie zmian w ofertach. 

W związku z powyższym,  Zamawiający nie wyraża zgody na ponowne przedłużenie terminu 

składania ofert. Zamawiający uważa, że Wykonawcy dysponowali odpowiednim czasem na 

zapoznanie się z dokumentacją zamieszczoną na stronie internetowej Zamawiającego w celu 

przygotowania i złożenia oferty. Świadczy o tym m.in. fakt, że Zamawiający otrzymał już kilka ofert 

przed upływem pierwszego wyznaczonego terminu tj. na dzień 12.03.2021 r. 

 

 

  

Prezes Zarządu Włodzimierz Sołtysiak 

……………………………… 

Kierownik Zamawiającego
   


