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ODPOWIEDZI NA PYTANIA
DO REGULAMINU KONKURSU

Kraków, dnia 19.07.2019r.

Uczestnicy postępowania konkursowego
DR.26.2.2019

Zamawiający informuje, że w wyznaczonym terminie do dnia 16.07.2019r. do Zamawiającego
wpłynęło zapytanie od jednego z Uczestników. Zamawiający działając na podstawie pkt I.4 poz. 3
Regulaminu Konkursu zamieszcza poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią.
Treść pytania nr 1
W związku z ogłoszeniem konkursu na opracowanie koncepcji scenariuszowej i aranżacyjnej wystawy
stałej w Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie, Numer referencyjny: DR.26.2.2019 zgłaszamy się
z prośbą o odpowiedź na pytanie o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczących warunków udziału
w Konkursie:
- pkt. III2.1.1 – Uczestnik zobowiązany jest do dołączenia do wniosku o dopuszczenie do wzięcia udziału
w Konkursie dokumenty wyszczególnione w III.3.1.1 także dla podmiotu udostępniającego zasoby;
prosimy o potwierdzenie, że w przypadku podmiotu będącego osobą fizyczną, nie prowadzącą
działalności gospodarczej, Uczestnik nie składa odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej?
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z treścią pkt. III.2.1.1. Regulaminu w przypadku polegania przez
Uczestnika na zasobach innych podmiotów w trybie art. 22 a ustawy z dnia 29.01.2004r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. z 2018r. poz. 1986 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający
bada podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 12-23 oraz ust. 5 pkt 1 i 8 ustawy Pzp.
Wobec powyższego Uczestnik do wniosku o dopuszczenie do udziału w konkursie winien załączyć
dokumenty, o których mowa w pkt III.3.1.1 dla podmiotu udostępniającego zasoby, który będzie
uczestniczył w wykonaniu Pracy konkursowej.
Jeżeli podmiotem udostępniającym zasoby jest podmiot wpisany do właściwego rejestru tj. Centralnej
Ewidencji i Działalności Gospodarczej lub Krajowego Rejestru Sądowego, wówczas Uczestnik zgodnie
z pkt III.3.1.1. Regulaminu załącza do wniosku odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji
i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub
ewidencji, w celu potwierdzenia braku podstaw wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy.
A contrario dla podmiotu/osoby niewpisanej do żadnego z ww. rejestrów Uczestnik nie załącza odpisu,
o którym mowa w pkt III.3.1.1. lit. a) Regulaminu.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, że udostępnienie zasobów, o którym mowa w art. 22a
ustawy Pzp dotyczy dysponowania pośredniego a nie bezpośredniego, które dotyczy przypadków
zaangażowania przez wykonawcę na podstawie różnych stosunków prawnych osoby fizycznej, jeżeli
osoba ta będzie wykonywała wyłącznie osobiście, uzgodnione z wykonawcą czynności związane
z realizacją zamówienia publicznego, np. pełniła funkcję głównego projektanta. W takim przypadku
mamy do czynienia z bezpośrednim dysponowaniem osobą zdolną do wykonania zamówienia, a nie
powołaniem się na zasoby podmiotu trzeciego. „Jeżeli tytułem prawnym do powołania się przez
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wykonawcę na dysponowanie osobami zdolnymi do wykonania zamówienia jest stosunek prawny
istniejący bezpośrednio pomiędzy wykonawcą a osobą, na której dysponowaniem wykonawca się
powołuje, mamy do czynienia z dysponowaniem bezpośrednim. Nie zachodzi w takim wypadku ani
podwykonawstwo, ani też w ogóle stosowanie art. 22a p.z.p. (dawniej art. 26 ust. 2b p.z.p.), gdyż nie
występują żadne zasoby podmiotów trzecich. Bez znaczenia także pozostaje, jaki dokładnie stosunek
prawny łączy wykonawcę z tą osobą: może to być umowa o pracę, umowa cywilnoprawna czy
samozatrudnienie” (KIO 650/17).
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