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MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI 

Sygn.: 6/2018 

Warszawa, 20 lipca 2018 r. 

 

 

 

W Y K O N A W C Y 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia na organizację i obsługę Światowej Konferencji Antydopingowej 

wraz z imprezami towarzyszącymi 

 

Ministerstwo Sportu i Turystyki, uprzejmie informuje, iż wpłynęły zapytania, dotyczące ww. postępowania. 

Poniżej podajemy treść zapytań i udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1 

Czy w sytuacji gdy wykonawcy będą ubiegać się wspólnie o udzielenie zamówienia, poprzez zapis „W przypadku 

Wykonawców wspólnie ubiegających się̨ o udzielenie zamówienia lub poleganiu na zdolności innych podmiotów, każdy 

z warunków, o których mowa w ust. 1 pkt 3 Ogłoszenia musi spełniać przynajmniej jeden z Wykonawców samodzielnie 

(wykazane usługi, realizowane przez rożne podmioty, nie będą̨ podlegały sumowaniu).” Zamawiający rozumie, że: 

1. Jeden z nich, musi spełniać samodzielnie pełen warunek określony w punkcie 1.3) tiret 1, tj. wykonał/wykonuje 

minimum 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. Wykonawca był 

odpowiedzialny za kompleksową organizację Konferencji lub Kongresów o podobnym zakresie zadań (w ramach 

których zapewnił usługi gastronomiczne, transportowe, noclegowe dla uczestników) oraz o liczbie uczestników  

nie mniejszej niż ̇1500 osób? Czy też Zamawiający dopuszcza sytuację, gdy jeden z podmiotów wykonał / wykonuje 

1 zamówienie spełniające powyższy wymóg i drugi z podmiotów występujących wspólnie wykonał / wykonuje  

1 zamówienie spełniające powyższy wymóg? 

2. Jeden z nich, musi spełniać samodzielnie pełen warunek określony w punkcie 1.3) tiret 2, tj. wykonał/wykonuje 

minimum 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. tworzenie stron 

internetowych wraz z modułami wskazanymi w SOPZ? Czy też Zamawiający dopuszcza sytuacje, gdy jeden  

z podmiotów wykonał / wykonuje 1 zamówienie spełniające powyższy wymóg i drugi z podmiotów występujących 

wspólnie wykonał 1 zamówienie spełniające powyższy wymóg? 

3. Jeden z nich, musi spełniać samodzielnie pełen warunek określony w punkcie 1.3) tiret 3, tj. wykonał/wykonuje 

minimum 2 zamówienia odpowiadające swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. tworzenie identyfikacji 

wizualnej? Czy też Zamawiający dopuszcza sytuacje, gdy jeden z podmiotów wykonał / wykonuje 1 zamówienie 

spełniające powyższy wymóg i drugi z podmiotów występujących wspólnie wykonał 1 zamówienie spełniające 

powyższy wymóg? 

Jak należy rozumieć cytowany powyżej zapis Ogłoszenia o zamówieniu w przypadku polegania przez podmioty 

występujące w postępowaniu wspólnie na zdolnościach innych podmiotów, np. w sytuacji gdy konsorcjum chce 

„posiłkować się” doświadczeniem podmiotu trzeciego / podmiotów trzecich wykazując spełnianie warunku udziału  

w postępowaniu określonego w 1 punkcie powyżej?  

- Czy w przypadku, gdy konsorcjum korzysta z zasobów 2 podmiotów, zapis o samodzielnym spełnianiu warunków 

przez jednego z wykonawców, należy rozumieć, iż wykonawca może posługiwać się zobowiązaniami tych podmiotów 

wyłącznie gdy będą one skierowane do jednego z podmiotów występujących wspólnie?  

- Czy tez Zamawiający rozumie „samodzielność” jako możliwość posługiwania się zasobami trzecimi jedynie w sytuacji 

gdy jeden podmiot trzeci wykonał dwie usługi, o których mówi punkt 1 powyżej i doświadczenie w tym zakresie 

udostępnia jednemu z członków konsorcjum / całemu konsorcjum? 

 

Odpowiedź 1 

Zgodnie z treścią Ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający uzna warunek określony w Rozdziale III w punkcie 1.3) tiret 1 

Ogłoszenia o zamówieniu za spełniony, gdy Wykonawca, członek konsorcjum lub podmiot, na którego zdolności polega 

Wykonawca, samodzielnie spełni pełen warunek udziału.  

Zasada ta ma zastosowanie do wszystkich warunków określonych w Rozdziale III w punkcie 1.3) Ogłoszenia  

o zamówieniu.    
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W przypadku polegania przez podmioty występujące w postępowaniu wspólnie na zdolnościach innych podmiotów,  

np. w sytuacji gdy konsorcjum chce „posiłkować się” doświadczeniem podmiotu trzeciego / podmiotów trzecich 

wykazując spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w Rozdziale III w punkcie 1.3) tiret 1 Ogłoszenia  

o zamówieniu, Zamawiający rozumie „samodzielność” jako możliwość posługiwania się zasobami trzecimi jedynie  

w sytuacji, gdy jeden podmiot trzeci wykonał dwie usługi, o których mowa w Rozdziale III w punkcie 1.3) tiret 1 

Ogłoszenia o zamówieniu i doświadczenie w tym zakresie udostępnia Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający uzna warunek określony w Rozdziale III pkt 1 ppkt 2) Ogłoszenia o zamówieniu za spełniony gdy 

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością w wysokości nie mniejszej  

niż wartość złożonej oferty będzie sumą wysokości ubezpieczeń posiadanych przez dwa podmioty występujące 

wspólnie?  

 

Odpowiedź 2 

Wymóg posiadania polisy odpowiedzialności cywilnej zostanie spełniony zarówno, gdy jeden członek konsorcjum 

będzie posiadał polisę ubezpieczeniową na kwotę nie mniejszą niż wartość złożonej oferty, jak również gdy dwaj (lub 

więcej) członkowie konsorcjum przedłożą polisy ubezpieczeniowe na łączną sumę gwarancyjną nie mniejszą niż wartość 

złożonej oferty. 

 

Pytanie nr 3 

Zwracam się również z uprzejmą prośbą o podanie szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia w przedmiotowym 

postępowaniu. 

  

Odpowiedź 3 

Szacunkowa wartość przedmiotu zamówienia wynosi 2 742 844,76 zł netto. Zamawiający informuje, iż kwota jaką 

zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia wynosi 3 121 851,00 zł brutto. 
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