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Zarząd Powiatu Pabianickiego zawiadamia, że jeden z wykonawców biorących udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Konwersję numerycznej mapy
zasadniczej do wymogów rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia
2 listopada 2015 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy
zasadniczej (Dz. U. 2015 r. poz. 2028) w zakresie utworzenia bazy BDOT500 dla gminy
Dłutów” przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, działając na podstawie
art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) zwrócił się o wyjaśnienie treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zgodnie z art. 38 ust. 2 cytowanej ustawy, Zarząd Powiatu przekazuje treść zapytania
wraz z wyjaśnieniami wszystkim wykonawcom, którym przekazano Specyfikację Istotnych
Warunków Zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania.
W związku z tym, że Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia została zamieszczona
na stronie internetowej, treść zapytania wraz z wyjaśnieniami zamieszcza się na tej stronie.
Wykonawca zwrócił się z następującym pytaniem - wątpliwością dotyczącą wyjaśnienia
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:
Zapytanie nr 1
§7 ust.6 SIWZ brzmi "na wezwanie Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest złożyć
oświadczenia lub dokumenty" m.in. załącznik nr 5 - wykaz osób a wraz z nim zobowiązanie
do współpracy dla podmiotów trzecich. Natomiast w §7A ust.2 mówi o tym, że zobowiązanie
takie należy dołączyć do oferty. Pytanie moje brzmi: w przypadku korzystania z zasobów
innych podmiotów do oferty składanej do 7.czerwca należy dołączyć zobowiązanie
do współpracy dla podmiotów trzecich czy też czekać na wezwanie Zamawiającego?
Wyjaśnienie Zarządu
W odpowiedzi na zapytanie Wykonawcy, informuję że zobowiązanie do współpracy
dla podmiotów trzecich zgodnie z § 7 a ust. 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
należy dołączyć do oferty, bowiem Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji
innych podmiotów, musi udowodnić zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie
dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając
zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów
na potrzeby realizacji zamówienia.
Zgodnie z art. 181 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.), mogą Państwo poinformować
zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego
lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które
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nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 w terminie 5 dni od dnia przesłania
informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę poinformowania bądź
w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięli Państwo lub przy zachowaniu należytej
staranności mogli Państwo powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę
poinformowania.

Starosta Pabianicki

Krzysztof Habura
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