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DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie 
kompleksowej opieki medycznej dla podmiotów należących do grupy kapitałowej PAP S.A. 

(nr sprawy 01/21) 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

W świetle postanowienia Rozdziału VI ust. 2 pkt d) i e) SWZ: 

„Wykonawca ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki 

udziału w postępowaniu: 

d) dysponować partnerskimi placówkami medycznymi znajdującymi się w Warszawie, 

e) dysponować własnymi lub partnerskimi placówkami medycznymi znajdującymi się w następujących 

miastach: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, 

Kalisz, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Przemyśl Radom, Rzeszów, 

Szczecin, Toruń, Wrocław, Zakopane,”. 

Jednocześnie, Zamawiający przewidział w postanowieniu Rozdziału III ust. 12 lit. g) i Rozdziału VII 

ust. 1 pkt f) SWZ konieczność dołączenia do oferty: „Wzór zobowiązania podmiotu trzeciego do 

oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy 

wykonywaniu zamówienia (podpisany kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub profilem 

zaufanym lub podpisem osobistym) stanowiący Załącznik nr 4 do SWZ – o ile wystąpi taka sytuacja.”. 

Powyższy zapis oznacza, że w odniesieniu do innych podmiotów Wykonawca będzie zobowiązany do 

przedłożenia wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji Wykonawcy 

niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia, podpisanych 

kwalifikowanym podpisem elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym).  

Jednocześnie należy podkreślić, że Zamawiający przewidział już w przedmiotowym postępowaniu 

konieczność składania przez Wykonawców wraz z ofertą oświadczeń / dokumentów 

przedmiotowych, tj. Załącznika nr 2D dot. własnych placówek medycznych znajdujących się w 

miastach innych niż Warszawa oraz / lub Załącznika nr 2E dot. partnerskich placówek 

medycznych znajdujących się w miastach innych niż Warszawa.  



Podkreślić należy, że nie ma obecnie na rynku wykonawców, którzy dysponowaliby własnymi 

placówkami medycznymi we wszystkich miejscowościach wymaganych przez Zamawiającego.  

W zw. z powyższym, wszyscy potencjalni wykonawcy, w celu wykazania spełniania warunku 

udziału w postępowaniu dot. posiadania odpowiednich placówek medycznych w miejscowościach 

wymaganych przez Zamawiającego będą musieli powołać się na współpracujące placówki 

medyczne, a tym samym na zasoby podmiotów trzecich, tj. operatorów / właścicieli tych 

placówek medycznych. 

Nie może również budzić wątpliwości, że powołanie się przez Wykonawcę na placówki operatorów 

współpracujących z Wykonawcą w celu wykazania spełniania powyższego warunku udziału w 

postępowaniu będzie pociągało za sobą – w świetle zacytowanych powyżej postanowień SWZ oraz 

przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych – obowiązek złożenia zobowiązań tych podmiotów 

(jako operatorów / właścicieli placówek współpracujących). 

W zw. z powyższym, powyższe zapisy SWZ oraz uregulowania ustawy Pzp będą skutkowały dla 

wszystkich Wykonawców koniecznością złożenia w postępowaniu, i to już wraz z ofertą, znacznej 

liczby zobowiązań podmiotów trzecich. 

Ponadto, konieczne jest również ustalenie przez Wykonawców, czy w odniesieniu do każda z ww. 

placówek podmiotów trzecich (placówek współpracujących) nie zachodzą przesłanki wykluczenia, o 

których mowa w art. 108 ust. 1 oraz w art. 109 ust. 1 ustawy Pzp.   

Nie może budzić wątpliwości, że powyższe wymaganie z pewnością będzie stanowić znaczne 

utrudnienie dla wykonawców przygotowujących oferty, a wręcz wielu z nich może zniechęcić do 

złożenia ofert, ewentualnie złożone oferty nie będą zawierały wszystkich wymaganych zobowiązań 

dot. podmiotów trzecich. 

Co więcej praktycznie niemożliwe jest w taki krótkim czasie uzyskanie od wszystkich podwykonawców 

rzetelnych i sprawdzonych informacji, czy nie podlegają oni wykluczeniu z postępowania o udzielenia 

zamówienia publicznego, na podstawie praktycznych wszystkich przesłanek wykluczenia, 

przewidzianych w ustawie Pzp, a przede wszystkim nie jest możliwe uzyskanie od nich zobowiązań 

podmiotów trzecich.   

Z drugiej strony powyższy warunek będzie wiązał się dla Zamawiającego z koniecznością 

sprawdzenia wszystkich tych zobowiązań. 

W przypadku wielu operatorów placówek medycznych podwykonawców problemem może również być 

opatrzenie powyższych zobowiązań podmiotów trzecich podpisami elektronicznymi – kwalifikowanymi 

podpisami elektronicznymi, profilem zaufanym i podpisem osobistym).  

Należy jednocześnie podkreślić, że stosownie do przepisów ustawy Pzp, wymaganie składania 

zobowiązań, oświadczeń i dokumentów dla podmiotów trzecich nie zachodzi w przypadku, gdy 

obowiązek posiadania placówek / placówek podwykonawczych zostanie zamieszczonych przez 

Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia oraz postanowieniach wzoru umowy.   

W związku z powyższym, za całkowicie wystarczające dla zapewnienia Zamawiającemu odpowiedniej 

liczby oraz lokalizacji placówek medycznych należy uznać zamieszczenie ww. opisu warunku dot. 

placówek medycznych wśród wymagań przedmiotowych, zawartych w Opisie Przedmiotu Zamówienia 

oraz we wzorze umowy. 

Potwierdzenie spełnienia tego wymagania w odniesieniu do poszczególnych Wykonawców byłoby 

weryfikowane przez Zamawiającego na podstawie oświadczenia o charakterze przedmiotowym, że 



Wykonawca zapewni dostęp do własnych lub partnerskich placówek medycznych 

znajdujących się w następujących miastach: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, 

Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kalisz, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, 

Płock, Poznań, Przemyśl Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Wrocław, Zakopane poprzez 

wskazanie powyższych placówek medycznych w załącznikach nr 2D, a przede wszystkim 2D 

dot. partnerskich placówek medycznych znajdujących się w miastach innych niż Warszawa. 

Reasumując powyższe: 

Mając na uwadze powyżej opisane okoliczności, czy Zamawiający:  

w celu zwolnienia Wykonawców z obowiązku przedkładania w przedmiotowym postępowaniu 

wraz z ofertą zobowiązań podmiotów trzecich, podpisanych kwalifikowanym podpisem 

elektronicznym, profilem zaufanym lub podpisem osobistym, w celu wykazania spełniania 

warunku udziału w postępowaniu, o którym jest mowa w postanowieniu Rozdziału VI ust. 2 lit. 

d) i e) SWZ  

wyrazi zgodę, aby powyższy warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI 

ust. 2 lit. d) i e) SWZ 

zastąpić wymaganiem przedmiotowym, opisanym w OPZ, jak również w wzorze Umowy 

analogicznie, jak ww. warunek,  

tj. aby Wykonawca zapewni dostęp do własnych lub partnerskich placówkami medycznymi 

znajdującymi się w następujących miastach: Białystok, Bielsko-Biała, Bydgoszcz, Gdańsk, 

Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kalisz, Koszalin, Kraków, Lublin, Łódź, Olsztyn, Opole, 

Płock, Poznań, Przemyśl Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Wrocław, Zakopane, 

co Wykonawca jest zobowiązany potwierdzić (bez konieczności przedkładania zobowiązań 

podmiotów trzecich albo dokumentów i oświadczeń podmiotowych dot. tych podmiotów) w 

przewidzianym już w przedmiotowym postępowaniu przez Zamawiającego oświadczeniu / 

dokumencie przedmiotowym, tj. Załączniku nr 2D dot. własnych placówek medycznych 

znajdujących się w miastach innych niż Warszawa lub Załączniku nr 2E dot. partnerskich 

placówek medycznych znajdujących się w miastach innych niż Warszawa,  

służących potwierdzeniu, iż Wykonawca zapewni dostęp do własnych lub partnerskich 

placówkami medycznymi znajdującymi się w następujących miastach: Białystok, Bielsko-Biała, 

Bydgoszcz, Gdańsk, Gorzów Wielkopolski, Katowice, Kielce, Kalisz, Koszalin, Kraków, Lublin, 

Łódź, Olsztyn, Opole, Płock, Poznań, Przemyśl Radom, Rzeszów, Szczecin, Toruń, Wrocław, 

Zakopane? 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wyraża zgody aby warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdziale VI 

ust. 2 lit. d) i e) SWZ zastąpić wymaganiem przedmiotowym, opisanym w OPZ, jak również w wzorze 

Umowy analogicznie, jak ww. warunek. 

Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy Pzp Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji 

podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, zobowiązanie podmiotu udostępniającego 

zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji danego zamówienia 

lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie 

dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 

 



Pytanie 

Z uwagi na trudności związane ze sporządzeniem oferty w przedmiotowym postepowaniu w oparciu o 

nową ustawę PZP, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu złożenia ofert na 19.02.2021r. 

Odpowiedź 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert. 

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 15 lutego 2021 r., do godz. 

13.00. 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15 lutego 2021 r. o godzinie 13.15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


