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Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych o jakich stanowi art. 3 ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.),  

pn.: Kurs nauki języka polskiego dla Cudzoziemców przebywających legalnie w Polsce. 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie informuje, iż na podstawie art. 284 ust. 1 ustawy Prawo 

zamówień publicznych, w dniu 29 grudnia 2022 r. wpłynęło pytanie dotyczące treści specyfikacja 

warunków zamówienia (dalej SWZ). Zgodnie z art. 284 ust. 6 ustawy Pzp, Zamawiający udziela 

wyjaśnień: 

 

Pytanie: 

„Będziemy korzystać ze zdolności technicznych innych podmiotów, jednak nie wiem, który załącznik 

wypełnić jeśli chodzi o zobowiązanie podmiotu, gdyż zał. 6 dot wiedzy i doświadczenia, 6A dot. osób”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu postawił dwa warunki udziału: 1. dotyczący 

wiedzy i doświadczenia (wykaz usług wykonanych – składany na wezwanie Zamawiającego) oraz 2. 

dotyczący kwalifikacji zawodowych (wykaz osób – składany na wezwanie Zamawiającego).  

Zgodnie z przepisami ustawy Pzp. Wykonawca, który nie jest w stanie samodzielnie wykonać 

zamówienia, (wykazać spełniania dwóch warunków udziału w postępowaniu) może polegać  

na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby. W tym wypadku 

Wykonawca składa wraz z ofertą Oświadczenie podmiotu trzeciego o udostępnieniu swoich zasobów 

(jeśli wykonawca nie posiada odpowiedniego doświadczenia i polegać będzie w tym zakresie  

na zasobach innego podmiotu, składa załącznik 6 do SWZ, jeśli nie dysponuje osobami posiadającymi 

stosowne wykształcenie i kwalifikacje, składa Załącznik 6A do SWZ, lub jeśli obu warunków udziału  

w postępowaniu Wykonawca nie spełnia samodzielnie i zamierza polegać w tym zakresie na zasobach 

podmiotu trzeciego składa oba Załączniki wraz z ofertą – Załącznik 6 i 6A do SWZ.  

 

„Generalnie, wykonawcy powinni powoływać się na zasoby podmiotów trzecich tylko w przypadkach,  

w których będą dysponować danym zasobem w sposób pośredni, a więc będą dysponować danym 

zasobem za pośrednictwem innego podmiotu, który będzie tym danym zasobem dysponował 

bezpośrednio. Tymczasem, w praktyce dochodzi również do sytuacji, w której wykonawcy błędnie 

powołują się na zasoby podmiotów trzecich w sytuacjach, w których dysponują tymi zasobami w sposób 

bezpośredni (np. na podstawie umowy zlecenia zawartej bezpośrednio z daną osobą, czy umowy najmu 

sprzętu lub wyposażenia zakładu).” Aktualność powyższego problemu potwierdza orzecznictwo KIO.  

Dla przykładu wyrok KIO z dnia 28.08.2018 r. (KIO 1539/18) w którym czytamy: „należy przy tym zwrócić 

uwagę, że wykonawcy, nie będąc właścicielami wymaganego potencjału technicznego,  



   
mogą dysponować nim np. jako użytkownicy, najemcy, dzierżawcy czy leasingobiorcy. (…) 

istnienie takiego stosunku zobowiązaniowego, który uprawnia wykonawcę do władania rzeczą, 

korzystania z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem, używania jej, będzie wystarczające  

do uznania”, że dysponuje nią samodzielnie. „W takim wypadku nie będzie to dysponowanie 

potencjałem podmiotu trzeciego.” 
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