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informacja na stronę internetową

dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 i nast. ustawy
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 984, 1047 i 1473 oraz z 2014 r. poz. 423, 768, 811,
915,  1146  i  1232),  zwanej  dalej  „uPzp”  na „świadczenie  usług  telekomunikacyjnych  w  zakresie
telefonii komórkowej, mobilnego dostępu do internetu oraz telemetrii”.

 Na  podstawie  art.  38  ust.  1,  2  i  4  uPzp  Zamawiający  przekazuje  treść  zapytania,  które  wpłynęło
do Zamawiającego w dniu 2.03.2015 r. wraz z wyjaśnieniem i zmianą siwz :

Pytanie

Załącznik numer 4 do SIWZ. 
Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby w załączniku nr 4 (lista podmiotów należących do grupy kapitałowej) należało
podać  nazwę  oraz  siedzibę  tych  podmiotów  (bez  dokładnego  adresu  siedziby)?  Ustawa  prawo  zamówień
publicznych jak również akty wykonawcze do niej nie określają żadnych dodatkowych wymogów dotyczących listy
podmiotów z tej samej grupy kapitałowej, poza wyłącznie możliwością ustalenia na podstawie tej listy, czy w tym
samym postępowaniu o udzielenie zamówienia zostały złożone oferty przez dwa lub więcej podmioty należące do
tej samej grupy kapitałowej. Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem KIO do ustalenia, czy miało miejsce złożenie
ofert  przez podmioty należące go tej  samej  grupy kapitałowej,  wystarczającymi informacjami  są  firma (nazwa
przedsiębiorcy) oraz siedziba. Z kolei zgodnie z art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający
może żądać od wykonawców wyłącznie dokumentów i oświadczeń niezbędnych do przeprowadzenia postępowania.
Czy w związku z tym Zamawiający zgodzi się na podanie w załączniku 4 wyłącznie nazwy oraz siedziby pomiotów?

Odpowiedź:

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę treści załącznika nr 4 do siwz.
W związku z powyższym Zamawiający zmienia treść załącznika nr 4 do siwz w zakresie opisu kolumny tj. za-
miast „adres siedziby podmiotu” jest „siedziba podmiotu”. 
W załączeniu zmodyfikowany załącznik nr 4 do siwz.

Ponadto Zamawiający informuje, że w ww. postępowaniu wpłynęły pytania do treści specyfikacji istotnych
warunków zamówienia. Zamawiający jest w trakcie przygotowywania na nie odpowiedzi. 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert do dnia 10.03.2015 r.
Godziny składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.
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