
       Suwałki, dnia 20 lutego 2020 r. 

ZP/4/2019 

 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
pn. Zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 Nm3 do pojazdów Zamawiającego zasilanych gazem CNG przez okres 
10 lat tj. w latach 2020 – 2030 oraz wybudowanie na terenie PGK w Suwałkach Sp. z o.o. infrastruktury 
umożliwiającej tankowanie ww. pojazdów 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U     

z 2019 r., poz. 1843) Zamawiający odpowiada na pytanie postawione w piśmie z dnia 19 lutego 
2020 r. przez jednego z Wykonawców: 

 
Treść pytania 
 „Czy w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunek, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 1) SIWZ, zostanie spełniony, jeżeli 
koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu paliwami gazowymi 
będzie posiadał jeden z uczestników konsorcjum, który zgodnie z umową konsorcjum, 
realizował będzie część zamówienia obejmującą (dostawę) zakup gazu CNG w ilości 4 000 000 
Nm3, a uczestnik konsorcjum, który zgodnie z umową konsorcjum, realizował będzie część 
zamówienia obejmującą wybudowanie infrastruktury umożliwiającej tankowanie pojazdów, 
takiej koncesji posiadać nie będzie ?”  
Odpowiedź na pytanie 
Zamawiający w rozdziale 14 SIWZ określił zasady uczestnictwa Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia: 

1. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, żaden 
z nich nie może podlegać wykluczeniu z powodu niespełnienia warunków, o których 
mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp oraz art. 24 ust. 5 pkt. 1 i 8 ustawy Pzp.  

2. Zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy Pzp, Zamawiający zastrzega, że warunek opisany w 
rozdziale 10 ust. 1 pkt 3) nie podlega sumowaniu. Oznacza to, że: Wykonawca 
składający ofertę musi wykazać się całym wymaganym doświadczeniem lub jeden z 
uczestników konsorcjum musi wykazać spełnienie warunku udziału, 

3. W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia 
warunki, o których mowa w rozdziale 10 ust. 1 pkt 2), Zamawiający będzie oceniał 
łącznie. 

4. Warunek, o którym mowa w Rozdziale 10 ust. 1 pkt 1), zostanie spełniony, jeżeli 
koncesję będzie posiadał Wykonawca realizujący zamówienie.  

Oznacza to, że koncesję na wykonywanie działalności gospodarczej w zakresie obrotu 
paliwami gazowymi musi posiadać Wykonawca, który będzie realizował dostawę gazu. 

 


