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DO WYKONAWCÓW
odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dzierżawę ciemnych
włókien światłowodowych
(nr sprawy 04/19)

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w przedmiotowym
postępowaniu, odpowiada:

Pytanie
Rozdz. XIX SIWZ – Wykonawca wnosi o doprecyzowanie rodzaju czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. W rozdziale XIX
wskazano warunkowo, że wykazanie zatrudnienia na umowę o pracę jest wymagane, „jeżeli
wykonywanie czynności wskazanych w rozdziale XXI – Przedmiot zamówienia polegać będzie na
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 par 1 kodeksu pracy.” Wymóg ten stanowi jedynie
powtórzenie przepisu art. 29 ust. ust. 3a ustawy PZP. Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy PZP w
sytuacji, gdy zamawiający przewiduje wymagania określone art. 29 ust. 3a ustawy PZP, specyfikacja
istotnych warunków zamówienia powinna określać m.in. rodzaj czynności niezbędnych do realizacji
zamówienia, których dotyczą wymagania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę. Odesłanie do
opisu przedmiotu zamówienia, zawierającego opis szeregu różnych czynności i świadczeń po stronie
wykonawcy nie jest wystarczające dla spełnienia przez zamawiającego obowiązku wynikającego z
ww. przepisów, zwłaszcza w sytuacji, gdy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę w rozdziale XIX pkt
1 określony jest warunkowo.
Odpowiedź
Zamawiający, po ponownie przeprowadzonej analizie stwierdza, że wykonywanie czynności przez
osoby przeznaczone przez wykonawcę do realizacji zamówienia, czynności wskazanych w rozdziale
XXI – Przedmiot zamówienia, nie będzie polegać na wykonywaniu pracy w sposób określony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy.
Pytanie
Wykonawca wnosi o wyjaśnienia w jakim dokładnie zakresie nie można korzystać z podwykonawstwa
i co zdaniem zamawiającego jest podwykonawstwem w usłudze dzierżawy łącza.

Odpowiedź
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych nie definiuje pojęcia
”podwykonawcy”. W zakresie zamówień polegających na realizacji określonych usług zamawiający
przyjął, iż jest to podmiot, który nie ubiega się o udzielenie mu zamówienia publicznego (inaczej byłby
wykonawcą), lecz jednak w przypadku wyboru określonego wykonawcy ma prawo (z woli tego
wykonawcy i w oparciu o łączącą go z nim umowę) do uczestniczenia w jego realizacji. Powierzone
mu czynności podwykonawca wykonuje na własny rachunek i niebezpieczeństwo.
Zdaniem zamawiającego podwykonawstwem jest takie działanie wykonawcy, które doprowadzi do
uczestniczenia w zamówieniu podmiotu, który nie ubiega się o udzielenie mu tego zamówienia.
Ze względu na

specyfikę przedmiotu działalności

bezpieczeństwo informatyczne

jest dla

zamawiającego sprawą priorytetową, i dlatego w specyfikacji przetargowej zostały określone wymogi,
które minimalizują zagrożenie, że wybrany wykonawca nie będzie w stanie zapewnić zamawiającemu
tego bezpieczeństwa.
Pytanie
Zamawiający wymaga załączenia do oferty opisu oferowanego przedmiotu zamówienia (tj. oferta
merytoryczna). Czy taką „ofertę merytoryczną” zastępuje oświadczenie np. z pkt 1 lub pkt 10
formularza oferty, albo dodatkowe oświadczenie, które mogłoby być uwzględnione w formularzu oferty
dotyczące zobowiązania się wykonawcy do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami
określonymi w siwz?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga załączenia do oferty opisu oferowanego przedmiotu zamówienia (tj. oferty
merytorycznej). Oferty merytorycznej nie zastąpi oświadczenie np. z pkt 1 lub pkt 10 formularza oferty,
albo dodatkowe oświadczenie, które mogłoby być uwzględnione w formularzu oferty dotyczące
zobowiązania się wykonawcy do wykonania zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w siwz.
Pytanie
Wykonawca zwraca się z prośbą o umożliwienie oddania usługi do 60 dni od czasu podpisania
umowy. Obecny zapis preferuje wykonawców posiadających aktualnie zasoby we wskazanych
lokalizacjach.
Odpowiedź
Zapisy specyfikacji przetargowej pozostają bez zmian.

