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Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego o wartości szacunkowej przekraczającej 221 000 EURO prowadzonego w 
trybie przetargu nieograniczonego pn.: Usługa polegająca na przeprowadzeniu szkoleń z zakresu mediacji w sprawach gospodarczych w 
ramach realizacji projektu "Lubelskie Centrum Arbitrażu i Mediacji" 
 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 
 

 Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II - działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, informuje, że w dn. 14.07.2019 r.  wpłynęły zapytania od 
Wykonawcy dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Poniżej podano treść zapytań i odpowiedzi do wiadomości 
Wykonawców, bez ujawniania źródła zapytania.  
 
Pytanie 1: 
Czy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwa oddzielne podmioty (dwóch wykonawców) działających na 
podstawie umowy do oferty  oprócz dwóch dokumentów Jedz należy dołączyć dokumenty opisane w części XI UST.2 Pkt. 3 i 6,  to jest 
Pełnomocnictwo do reprezentowania wykonawcy  i zobowiazanie do dysponowania zasobami? Czy osoba drugiego Wykonawcy jest w 
takiej sytuacji rozumiana jako zasób,  czy też do takiej sytuacji zastosowanie mają inne zapisy SIWZ? 
 
Odpowiedź 1: 
1)Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia mają obowiązek ustanawiać Pełnomocnika do reprezentowania 
ich w niniejszym postępowaniu albo reprezentowania ich w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 
Pełnomocnictwo w szczególności powinno zawierać: jednoznaczne określenie postępowania, do którego się odnosi, precyzować zakres 
umocowania, wymieniać wszystkich Wykonawców, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, podpis każdego z Wykonawców. 
2)Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów musi udowodnić Zamawiającemu, że realizując przedmiot 
zamówienia, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do 
oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia. Jeżeli Wykonawca będzie korzystał z takich 
zasobów, zobowiązanie podmiotu trzeciego do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia należy 
dołączyć do oferty. 
 
Pytanie 2: 
Czy zaplanowany jest już  wstępny terminarz szkoleń? - jeśli tak, proszę o podanie, gdyż terminy będą miały istotne znaczenie dla mnie co 
do możliwości ewentualnego wykonania usługi. 
 
Odpowiedź 2: 
Zgodnie z § 2 Załącznika nr 3 do SIWZ pn. Wzór umowy,  zamówienie zostanie zrealizowane do dnia  31.10.2019 r. 
Po podpisaniu umowy Wykonawca ustali z Zamawiającym harmonogram realizacji zajęć. 
Wstępny planowany  harmonogram szkoleń: 
1. Szkolenia dla mediatorów: 24-25.09 i 01-02.10.2019 r. 
2. Szkolenia dla sędziów: 26-27.09 i 10-11.10.2019 r. 
3. Szkolenia dla prokuratorów: 03-04.10 i 08-09.10.2019 r. 
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