Wielkopolski Park Narodowy
Jeziory 1, 62-050 Mosina
Do Wykonawców

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na „Wybór Wykonawcy usługi teledetekcyjnej - inwentaryzacja i ocena stanu
zasobów przyrodniczych w Wielkopolskim Parku Narodowym przy wykorzystaniu nowoczesnych
technologii teledetekcyjnych (POIS.02.04.00-00-0011/18-00) w ramach programu - Program
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko działanie 2.4.4d ocena stanu zasobów przyrodniczych w
parkach narodowych przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii teledetekcyjnych”.
WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SIWZ
Wielkopolski Park Narodowy jako Zamawiający prowadzący ww. postępowanie, działając zgodnie z
art. 38 ust. 2 i4 w zw. z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) przekazuje treść pytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego, wraz z wyjaśnieniami.
PYTANIE 1
Dotyczy pkt. 1.1 załącznik nr 2 do SIWZ
uprawnienia do dostępu i przetwarzania informacji niejawnych
wykażą, że posiadają uprawnienia do dostępu i przetwarzania informacji niejawnych, którym nadano
klauzulę „Tajne” potwierdzone aktualnym Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego stopnia I, a w
przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo i osobiście poświadczeniem bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji niejawnych z dnia 5
sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r poz.1167 ze zm.).
W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną (konsorcjum) warunek musi być spełniony
przez wszystkich członków konsorcjum realizujących zadania zarówno związane z wykonywaniem
nalotów fotogrametrycznych, przechowywaniem, jak i przetwarzaniem materiałów zawierających
informacje niejawne.
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Oraz pkt. 6.7.1.1.1 SIWZ
Uprawnienia do dostępu i przetwarzania informacji niejawnych. Wykonawca wykaże, że posiada /lub
dysponuje osobą posiadającą uprawnienia do dostępu i przetwarzania informacji niejawnych, którym
nadano klauzulę „Tajne” potwierdzone aktualnym Świadectwem Bezpieczeństwa Przemysłowego
stopnia I, a w przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą jednoosobowo i
osobiście - poświadczeniem bezpieczeństwa, o którym mowa w ustawie o ochronie informacji
niejawnych z dnia 5 sierpnia 2010 r. (Dz. U. z 2016 r poz.1167 ze zm.) W przypadku Wykonawców
składających ofertę wspólną (konsorcjum) warunek musi być spełniony przez wszystkich członków
konsorcjum realizujących zadania zarówno związane z wykonywaniem nalotów fotogrametrycznych,
przechowywaniem, jak i przetwarzaniem materiałów zawierających informacje niejawne. Oświadczenie
wykonawcy, potwierdzające spełnianie warunku udziału w postępowaniu określonego w pkt. 5.1.1.1
SIWZ.
Zgodnie z oficjalną informacją uzyskaną przez Wykonawcę od GUGIK, na obszarze Państwa Parku nie
występują tereny zamknięte zawierające obiekty, o których informacje objęte są klauzulą tajności.
Obszar opracowania nie graniczy również bezpośrednio z takimi terenami. Nie jest również w
najbliższym czasie planowane na tym obszarze powstanie takich obiektów.
Ponadto Zamawiający precyzując warunki udziału w postępowaniu związany jest przepisami ustawy
PZP oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zamawiający
w sposób jednoznaczny uznał w specyfikacji istotnych warunków zamówienia obowiązek legitymowania
się przez wykonawcę świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego jako warunek udziału w
postępowaniu dotyczący kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej. Zdaniem Wykonawcy tak określony warunek udziału w postępowaniu jest sprzeczny z
ustawą PZP, w szczególności z art. 22 ust. 1b pkt 1, art. 22b, art. 25 ust. 1 tej ustawy oraz
Rozporządzeniem w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w
postępowaniu o udzielenie zamówienia. Zgodnie bowiem z treścią § 2 ust. 1 ww. rozporządzenia w
katalogu dokumentów wymienionych w § 2 ust. 1 nie mieszczą się dokumenty w postaci świadectwa
bezpieczeństwa przemysłowego. Pod pojęciem uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej nie mieszczą się dokumenty potwierdzające zdolność wykonawcy do ochrony tych informacji
i przetwarzania na poziomie wymaganym przez odrębne przepisy. W tym zakresie można powołać się
np. na wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 12 lutego 2015 roku, wydany w sprawie o sygn. akt:
KIO 172/15.
Ponadto dokumenty w postaci świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego lub oświadczenie
potwierdzające jego posiadanie nie są dokumentami, które mogą potwierdzać spełnianie warunków
udziału w postępowaniu w postaci kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej. Warunek posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności
zawodowej ma charakter podmiotowy, a dokumenty w postaci świadectwa bezpieczeństwa
przemysłowego, których podstawą prawną żądania przez Zamawiającego jest § 4 ww. Rozporządzenia,
dotyczą aspektów przedmiotowych. Nie odnoszą się one do samej możliwości wykonywania określonej
działalności zawodowej, w tym przypadku geodezyjnej.
W związku z powyższym Wykonawca wnioskuje o usunięcie wskazanego wymogu gdyż jest on nadmierny
i bezzasadny w stosunku do zakresu Zamówienia i stanowi wyłącznie ograniczenie konkurencji oraz jest
niezgodny z przepisami ustawy PZP.
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ODPOWIEDŹ NA PYTANIE 1
Zamawiający modyfikuje warunki udziału w postępowaniu poprzez usunięcie wymogu dotyczącego
posiadania uprawnień do dostępu i przetwarzania informacji niejawnych, o którym mowa w pkt
6.7.1.1.1 SIWZ. W konsekwencji dokonanej zmiany Zamawiający w analogiczny sposób modyfikuje
zapis pkt. 1.1 Załącznika nr 2 do SIWZ.
Jednocześnie Zamawiający informuje, iż wyjaśnienia i zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich
Wykonawców i należy je uwzględnić przy sporządzaniu i skradaniu oferty.
Termin i miejsce składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.

Strona 3 z 3

