
 

Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  w trybie przetargu 

nieograniczony na realizację zadania pn: "Remonty dróg w ramach usuwania 

skutków klęsk żywiołowych: 

1. Remont drogi gminnej  nr K 160290 Proszowice – Opatkowice na 

odcinku  w km 0+000 – 0+750; 

2. Remont drogi gminnej  nr K 160224 Bobin – Dalechowice, na odcinku  w 

km 0+460 – 1+650” 

 
Nasz znak: GAI. 271.2.2013          Proszowice, dnia 08.04.2013 rok 

 

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 05.04.2013 dotyczące treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla zadania pn.: "Remonty dróg w ramach usuwania skutków 

klęsk żywiołowych: 1.Remont drogi gminnej  nr K 160290 Proszowice – Opatkowice na 

odcinku  w km 0+000 – 0+750; 2.Remont drogi gminnej  nr K 160224 Bobin – 

Dalechowice, na odcinku  w km 0+460 – 1+650” 
Gmina Proszowice jako Zamawiający  udziela wyjaśnienia zgodnie z art. 38 Prawo zamówień 

publicznych  z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013 r. Nr 

113, poz. 759, z późn. zm.).  

 

Teść zapytania: 

Pytanie1 

Załącznik nr 3 – lista podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej art. 26 ust. 2d 

Pzp, który mówi o liście podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej a nie o 

dodatkowych informacjach odnośnie składu  organów zarządzających. 

Prosimy zatem o usunięcie kolumny „Telefon, fax, e-mail” 

Sporządzenie listy wymaganej przez Zamawiającego w przypadku dużych firm jest 

utrudnione ze względu na ilość spółek oraz fakt iż często posiadają siedziby w różnych 

państwach. 

Niezależnie przedstawienie listy zawierającej tak szczegółowe dane nie ma wpływu na ocenę 

ofert. 

 

Wyjaśnienie: 

Zamawiający - Gmina Proszowice – zażądał od Wykonawców przedłożenia wraz z ofertą  

listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 

5 albo informację o tym , że nie należy do grupy kapitałowej, zgodnie z art. 26.d, co stanowi 

załącznik nr 3 do SWIZ. Uwzględniając Państwa uwagę Zamawiający nie wymaga 

wypełnienia tabeli dotyczącej „Telefon, fax, email” jednocześnie brak tych danych w liście 

podmiotów należącej do tej samej grupy kapitałowej w załączniku nr 3 do SWIZ nie będzie 

miał wpływu na ocenę ofert podczas analizy spełnienia warunków udziału w postępowaniu.  

 

 

  


