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Odpowiedź na zapytania dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: 
„Druk przewodników po stałych wystawach Muzeum Karkonoskiego w Jeleniej Górze, 

druk plakatów, zaproszeń i ulotek oraz materiałów z konferencji: 
Wokół Karkonoszy i Gór Izerskich” 

 
Pytanie 1 
Czy w przypadku przystąpienia do przetargu dwóch wykonawców, obie firmy muszą przedstawić 
dokumenty: aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, 
że Wykonawca nie zalega z opłaceniem podatków, itp. oraz aktualne zaświadczenie właściwego 
oddziału ZUS? 
 
Odpowiedź 1 
Zgodnie z art. 23 ust. 1 i 2 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. z 2010 r. Dz. U. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o 
udzielenie zamówienia i w takim przypadku ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w 
postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. Natomiast w myśl  
ust. 3 art. 23 przepisy Ustawy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. 
Zgodnie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie 
rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te 
dokumenty mogą być składane – jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których 
mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w 
art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, 
Zamawiający może żądać od Wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów 
dokumentów wymienionych w § 2 powołanego rozporządzenia. 
 
Zamawiający w VI Dziale pkt 2 SIWZ określił jakie dokumenty jest obowiązany złożyć Wykonawca 
lub Wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie (tzw. konsorcjum) w celu wykazania braku 
podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art. 24 ust 1 Prawa zamówień 
publicznych. Natomiast w pkt 4 VI Działu SIWZ Zamawiający określił, iż jeżeli Wykonawca, 
wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 Ustawy, polega na zasobach 
innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Ustawy, a podmioty te będą brały 
udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda od Wykonawcy przedstawienia w 
odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w pkt 2 niniejszego Działu SIWZ. 
Wobec powyższego, w przypadku przystąpienia do przetargu dwóch wykonawców, obie firmy 
muszą przedstawić dokumenty określone w Dziale VI pkt 2 SIWZ. 
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