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Port Lotniczy Bydgoszcz S.A., Al. Jana Pawła II 158, 85-151 Bydgoszcz

Data: 02.02.2012
Nasz znak: 2012/02/00030
Dotyczy: Wyjaśnienia udzielone Wykonawcom na etapie ogłoszenia w postępowaniu w trybie przetargu
ograniczonego na roboty budowlane pn.: 1. Opracowanie wielobranŜowej dokumentacji projektowej oraz
wykonanie zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi startowej i 50 m drogi kołowania Alfa i Bravo
wraz z odwodnieniem i oświetleniem drogi startowej.

2.Opracowanie wielobranŜowej dokumentacji

projektowej na przebudowę dróg kołowania, płyt postojowych oraz budowę nowej płyty postojowej na
lotnisku Bydgoszcz. 3. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie obiektów infrastruktury
Portu Lotniczego w tym faza przejściowa”, w ramach Projektu pn. “Zintegrowany Projekt inwestycyjny
rozwoju funkcji portu Lotniczego w Bydgoszczy w ramach węzła komuniacyjnego aglomeracji bydgoskotoruńskiej.

Informujemy, iŜ udzielono następujących wyjaśnień na zapytania, które wpłynęły do zamawiającego.

Pytanie 1: Czy w przypadku gdy na w/w zadanie ofertę składa konsorcjum kilku firm, kaŜdy z członków
konsorcjum winien udokumentować posiadanie uprawnień wymienionych w pkt. 2 , 2.1, A.1 oraz 2, 2,2.1 ,
A, 1.2. ppkt. 2-14 9 uprawnienia wynikające z ustawy z dnia 05.08.2010 o ochronie informacji niejawnych
( Dz. U. z 2010r Nr 182 poz. 1228)?

Odpowiedź: Zgodnie z Art. 1.6 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U.
Nr 182, poz. 1228) ustawa dotyczy: przedsiębiorców zamierzających ubiegać się albo ubiegających się o
zawarcie umów związanych z dostępem do informacji niejawnych lub wykonujących takie umowy albo
wykonujących na podstawie przepisów prawa zadania związane z dostępem do informacji niejawnych.
Przedsiębiorcą zgodnie z Art.. 2. 13 - jest przedsiębiorca w rozumieniu art. 4 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.
3)

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2007 r. Nr 155, poz. 1095, z późn. zm. ) lub kaŜda inna
jednostka organizacyjna, niezaleŜnie od formy własności, którzy w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej zamierzają realizować lub realizują związane z dostępem do informacji niejawnych umowy
lub zadania wynikające z przepisów prawa wobec czego nie ma zastosowania zasada mówiąca o tym, Ŝe
wykazanie spełniania warunku udziału w postępowaniu posiadania uprawnień do wykonywania określonej
działalności lub czynności przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia nastąpi
w sytuacji, kiedy chociaŜby jeden z wykonawców posiada wymagane uprawnienia. Jeśli nie ma w sposób

jednoznaczny podziału zadań między przedsiębiorcami związanych z dostępem do informacji niejawnych
– stronami konsorcjum, to strony w stosunku do siebie są równoprawnymi podwykonawcami zadań
zawartych w umowie w tym przypadku zastosowanie ma art. 54 ust. 6 wskazują Ŝe wymaganie art. 54 ust.
1 (Warunkiem dostępu przedsiębiorcy do informacji niejawnych w związku z wykonywaniem umów albo
zadań wynikających z przepisów prawa, zwanych dalej "umowami", jest zdolność do ochrony informacji
niejawnych) dot. przedsiębiorców będących podwykonawcami umów, jeŜeli ich wykonywanie wiąŜe się z
dostępem do informacji niejawnych wobec powyŜszego nie jest wystarczające aby jedynie jeden z
wykonawców – stron umowy konsorcjum spełniał warunek dostępu jest niezasadny.
Określając warunek udziału w postępowaniu dotyczący posiadania uprawnień, Port Lotniczy Bydgoszcz
S.A. miał na uwadze specyfikę przedmiotu zamówienia. W przypadku przedmiotowego postępowania nie
wystarczy fakt, Ŝe tylko jeden z wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia będzie
spełniał warunki, których zapewnienia wymaga ustawa o ochronie informacji niejawnych. W związku z
faktem, Ŝe kaŜdy z tych wykonawców (czy raczej pracownicy kaŜdego z tych wykonawców) będzie miał
styczność z informacjami niejawnymi.
W przypadku dopuszczenia moŜliwości spełniania tego warunku w odniesieniu tylko do jednego
konsorcjanta powstaje sytuacja, w której dostęp do tych informacji będą miały teŜ osoby nie posiadające
np. poświadczeń bezpieczeństwa czy pionu ochrony – będą to bowiem pracownicy tego konsorcjanta,
który tego warunku nie spełnia.
Zgodnie z doktryną „W zakresie dotyczącym uprawnień warto podkreślić, iŜ za wystarczające do uznania
spełniania warunku w postępowaniu dotyczącym przedmiotu o róŜnym rodzaju naleŜy uznać, gdy
uprawnienie posiadał będzie co najmniej jeden z konsorcjantów, który będzie realizował tę część
zamówienia z którym wiąŜe się obowiązek posiadania uprawnień” (Informator UZP styczeń 2010 r.). Zatem
wystarczy, jeśli uprawnienia będzie posiadał ten z konsorcjantów, który będzie realizował część
zamówienia związaną z dostępem do informacji niejawnych. W związku z tym, Ŝe na etapie realizacji
robót budowlanych, a takŜe robót projektowych nie jest moŜliwy taki podział wykonywania zamówienia
przez konsorcjantów, aby tylko np. jeden miał dostęp do tych informacji, zasadnym jest Ŝądanie spełniania
tego warunku przez kaŜdego z konsorcjantów.
PowyŜsze dotyczy równieŜ oficjalnie zgłoszonych przez Wykonawców – podwykonawców.

Pytanie 2: Załącznik nr 4 do wniosku – Zobowiązanie podmiotu- uwzględnia sytuację , kiedy Wykonawca
korzysta z zasobów innych podmiotów w zakresie wiedzy i doświadczenia tj. wykonania robót
budowlanych oraz osób i narządzi . Prosimy o odpowiedź, czy w przypadku korzystania z wiedzy i
doświadczenia innych podmiotów w zakresie usług, tj. opracowania wymaganych dokumentacji
projektowych naleŜy przedłoŜyć dodatkowe zobowiązanie na własnym wzorze?

Odpowiedź: W przypadku korzystania z wiedzy i doświadczenia innych podmiotów w zakresie
opracowania wymaganych dokumentacji projektowych naleŜy wykorzystać wzór – załącznik nr 4 do
wniosku zamieszczony przez Zamawiającego w ogłoszeniu. Zgodnie z obowiązującą ustawą Prawo
Zamówień Publicznych, Zamawiający uznał roboty budowlane za nadrzędne w niniejszym zamówieniu,
(informacja ta została zawarta w ogłoszeniu i widnieje w m.in. w Sekcji II : Przedmiot zamówienia w pkt.
1.1,1.2, zgodnie z którą opracowanie wielobranŜowej dokumentacji projektowej stanowi jedno z części

zadań stanowiących całość przedmiotu zamówienia), stąd w załączniku mowa o robotach budowlanych w
odniesieniu do całości zamówienia.
Pytanie 3: Czy w tabeli zawartej na końcu załącznika nr 4 do wniosku, naleŜy wykazać osoby, które
udostępnia podmiot trzeci?

Odpowiedź: W tabeli zawartej na końcu załącznika nr 4 do wniosku naleŜy wykazać osoby, które
udostępnia podmiot trzeci oraz zakres wykonywanych przez te osoby czynności.

Pytanie 4: Prosimy o wyjaśnienie czy załącznik nr 4 do wniosku nie powinien zostać podpisany przez
osobę upowaŜnioną z ramienia podmiotu udostępniającego zasoby, a nie jak widnieje obecnie- osobę
upowaŜnioną do reprezentowania Wykonawcy?

Odpowiedź: Załącznik nr 4 do wniosku powinien zostać podpisany przez osobę upowaŜnioną do
reprezentowania Wykonawcy udostępniającego potencjał.

Pytanie 5: Proszę o potwierdzenie , Ŝe wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy składać
pod adresem podanym w pkt.3.2.3 ogłoszenia , a nie w siedzibie Zamawiającego pod adresem w sekcji I
pkt. 1.1?

Odpowiedź: Wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu naleŜy składać zgodnie z zapisami
ogłoszenia na adres : Al. Jana Pawła II 158,85-15 Bydgoszcz w sekretariacie Biura Zarządu, do dnia
06.02.2012, do godz.10.30.

Pytanie 6: Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób Wykonawca ma potwierdzić spełnianie warunku posiadania
administratora systemu , zgodnie z p. III2.1 ogłoszenia?

Odpowiedź: Potwierdzeniem zatrudnienia (posiadania) w rozumieniu art.2 ust. 18 ustawy Administratora
Systemu będzie;
- powołanie (wyznaczenie): decyzją organizacyjną; stosownym zapisem organizacyjnym w decyzji o
akredytacji systemu TI,
- wpisem do "Wykazu osób…“ - stanowiącym załącznik do wniosku,
- w przypadku korzystania (dostępu) do systemu TI opisanego art. 48 ust. 10 (system zorganizowany w
sposób umoŜliwiający funkcjonowanie w więcej niŜ jednej jednostce organizacyjnej): decyzja o akredytacji
lub decyzja organizacyjna Gestora systemu wraz z porozumieniem /umową z gestorem systemu dot.
udostępnienia systemu TI (moŜliwosci korzystania z systemu akredytowanego w myśl art. 49 ust. 9 w
zbiegu z art. 48 ust. 10 ustawy przez Kierownika Jednostki organizującej system - Gestorem systemu).
PowyŜszy punkt dotyczy równieŜ Inspektora BTI.

Pozostałe zakresy zapytań Wykonawców zostały przez Zamawiającego zawarte w sprostowaniach
zamieszczonych na stronie internetowej.

