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Katowice , dnia  13-05-2009r. 

 

 

Pytania od oferentów – przetarg nieograniczony na: 

 

„Remont elewacji zewnętrznych budynku wraz z wykonaniem docieplenia – budynek 

mieszkalny wielorodzinny przy ul. Granicznej 57,57A,57B,57C w Katowicach” 
 
 

1. Czy w w/w postępowaniu Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia? I na 

jakich warunkach? 

 
Ad 1)   w postępowaniu przetargowym Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie 

zamówienia w ramach konsorcjum na podstawie umowy cywilno-prawnej, przy czym powinni 

spełniać warunki udziału w postępowaniu, o których mowa w SWZ, a kaŜdy z nich musi złoŜyć  

w ofercie dokumenty potwierdzające spełnianie wszystkich warunków, zgodnie z zapisami zawartymi  

w punkcie III SWZ, z wyłączeniem wymagania zawartego w pkt. III ust. 4 SWZ, które brzmi: 

„wymaga się aby minimalny przychód netto ze sprzedaŜy za poprzedni rok wynosił 15 mln złotych”, 

bowiem to wymaganie podlegać będzie ocenie jako łączny przychód netto Wykonawców działających 

w ramach konsorcjum.  

Ponadto Wykonawcy zobowiązani są do ustanowienia Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania ich 

w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie 

zamówienia. 

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia w ramach konsorcjum powinni do 

oferty dołączyć stosowną umowę regulującą ich współpracę (umowę konsorcjum) zawierającą  

w szczególności następujące postanowienia: 

- wskazanie pełnomocnika (lidera); 

- oznaczenie czasu trwania umowy konsorcjum – minimum na okres trwania umowy o wykonanie 

niniejszego zamówienia; 

- podział zadań między członków konsorcjum; 

- zasady zapłaty wynagrodzenia na rzecz członków konsorcjum; 

- prawa, obowiązki i uprawnienia pełnomocnika (lidera), a w szczególności upowaŜnienie 

pełnomocnika (lidera) do zaciągania wszelkich zobowiązań w imieniu wszystkich Wykonawców 

realizujących wspólnie umowę i kaŜdego z osobna. 

 

W przypadku, gdy z umowy regulującej współpracę Wykonawców (umowę konsorcjum) nie będzie 

wynikało wyraźne upowaŜnienie Pełnomocnika (Lidera) do reprezentowania w niniejszym 

postępowaniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie albo do reprezentowania ich  

w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia, do oferty powinno dodatkowo być 

dołączone odrębne pisemne pełnomocnictwo w tym zakresie.  

Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność 

za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia naleŜytego wykonania umowy. 

Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem. 

 

2. Czy wymagany przez Zamawiającego w pkt. III pakt. 4 SIWZ, minimalny przychód netto ze 

sprzedaŜy za poprzedni rok, odnosi się do pojedynczego Wykonawcy, czy do konsorcjum?? 

 
Ad 2)  odpowiedź zawarta w ad1 

 

Zarząd Spółdzielni 

  


