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Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie zamówienia publicznego  

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi 

społeczne „Usługi w zakresie zorganizowania wypoczynku letniego  

dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu województwa 

małopolskiego. Nr sprawy: WO-II.272.6.2018.MT 

 

 

Zamawiający – Kuratorium Oświaty w Krakowie informuje, że w przedmiotowym 

postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie 

dotyczące treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne. 

Na podstawie § 4 ust. 19 „Regulaminu udzielania zamówień publicznych na usługi 

społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż kwota wskazana w art. 138g ust. 1 

pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych w Kuratorium Oświaty w Krakowie” 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytania wraz z udzieloną odpowiedzią. 

 

Pytanie: W nawiązaniu do ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne Małopolskiego 

Kuratora Oświaty (WO-II.272.6.2018.MT) na zadania pn.: „Usługi w zakresie 

zorganizowania wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych z terenu 

województwa małopolskiego” proszę o wyjaśnienie następującej kwestii: 

Pkt. 3 Opis przedmiotu zamówienia. 

ust. 4) Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Jeden Wykonawca może złożyć 

ofertę częściową tylko na jedną część zamówienia. 

Czy w związku z powyższym zapisem jest możliwe złożenie ofert częściowych: 

 przez dwóch Wykonawców działających samodzielnie (dwie odrębne oferty), 

prowadzących odrębnie działalność gospodarczą (działalność gospodarcza osób 

fizycznych), pozostających w związku małżeńskim. 

 przez dwóch Wykonawców działających samodzielnie (dwie odrębne oferty), gdzie 

jednym Wykonawcą jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością a drugim osoba 

fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która jest jednocześnie wspólnikiem  

w tej spółce. 

 



 

 
Odpowiedź: W odniesieniu do możliwości złożenia ofert częściowych przez wymienionych 

wyżej wykonawców, w sytuacji gdy w Ogłoszeniu o zamówieniu określono że, jeden 

Wykonawca może złożyć ofertę częściową tylko na jedną część zamówienia, Zamawiający 

informuje, co następuje. 

Zgodnie z definicją wykonawcy zawartą w art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), zwanej 

dalej: „ustawą Pzp”, przez wykonawcę należy rozumieć „osobę fizyczną, osobę prawną  

albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się  

o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie 

zamówienia publicznego”. 

W związku z powyższym możliwe jest złożenie ofert częściowych w przedmiotowym 

postępowaniu przez wymienionych w piśmie wykonawców. 

Jednakże, Zamawiający zwraca uwagę na jedną z obligatoryjnych przesłanek 

wykluczania wykonawców z postępowania zawartą w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp, 

zgodnie z którą: „z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawców, 

którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. 

o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2017 r. poz. 229, 1089 i 1132), złożyli 

odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, 

chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zakłócenia 

konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia”. Zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy Pzp 

oraz pkt 7.2. Ogłoszenia o zamówieniu Wykonawca, w terminie 3 dni od zamieszczenia przez 

zamawiającego na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy Pzp, 

przekazuje zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej 

samej grupy kapitałowej, o której mowa w ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp. Wraz ze złożeniem 

oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie 

prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. 
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