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DO WYKONAWCÓW
odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na usługę zapasowego Centrum
Przetwarzania Danych dla PAP S.A.
(nr sprawy 29/19)

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
Rozdział V, pkt. 3, brzmi:
„Wykonawcy ubiegający się o zamówienie publiczne muszą spełniać niżej wymienione warunki
udziału w postępowaniu:
d) posiadać aktualny certyfikat minimum Tl ER III według Uptime Institute lub minimum Rated 3 wg
ANSI/ TIA-942 dla Centrum Przetwarzania Danych, w którym będzie świadczona Usługa dla
Zamawiającego,
Wykonawca spełnia w pełni wymagania certyfikacji TIER III ale nie posiada certyfikatu. Czy w związku
z tym dopuszczony będzie do udziału w postępowaniu?
Odpowiedź
W specyfikacji przetargowej Zamawiający postawił wymóg posiadania przez Wykonawców jednego
lub drugiego certyfikatu. Wykonawca może oczywiście złożyć ofertę, ale jeżeli nie potwierdzi, że
posiada wymagany certyfikat, to zostanie wykluczony z postępowania.
Treść specyfikacji przetargowej pozostaje bez zmian.
Pytanie
Rozdział XXII pkt. 29 brzmi:
„Zamawiający nie dopuszcza, z wyjątkiem dostawców łączy telekomunikacyjnych, możliwości
powierzenia jakiejkolwiek części zamówienia podwykonawcom"
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Sądowego pod numerem KRS 0000067663, NIP 526-025-07-42, wysokości opłaconego w całości kapitału
zakładowego: 52.703.520,00 zł

Pytanie:
Model biznesowy Wykonawcy zakłada outsourcing wyspecjalizowanych usług świadczonych na rzecz
naszej firmy co nie wpływa na fakt, iż wyłącznie Wykonawca będzie stroną w tym postępowaniu i
będzie ponosił 100% odpowiedzialności za jakość i ciągłość świadczonej usługi. Czy PAP S.A.
dopuszcza świadczenie usługi przez Wykonawcę w takim modelu?
Odpowiedź
W specyfikacji przetargowej Zamawiający podał, że nie dopuszcza możliwości powierzenia
jakiejkolwiek

części

zamówienia

podwykonawcom,

za

wyjątkiem

dostawców

łączy

telekomunikacyjnych. Jeżeli Wykonawca powierzy część lub całość zamówienia podwykonawcom, to
jego oferta zostanie odrzucona, ponieważ jej treść nie będzie odpowiadać treści specyfikacji
przetargowej.

