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ZAPYTANIA NR 1 
DO TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

 WRAZ Z WYJAŚNIENIAMI

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pod nazwą: 
„Opracowanie cyfrowej ortofotomapy”

W dniu 12.01.2021 r. od jednego z wykonawców wpłynęły do zamawiającego trzy zapytania 
o następującej treści:

Pytanie nr 1:

Zgodnie z rozdziałem VI SIWZ, warunek określony w ust. 1, dotyczący posiadania świadectwa 
bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia dla klauzuli „poufne/tajne”, winien spełniać 
samodzielnie każdy z Wykonawców ubiegających się o zamówienie dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 
9. Treść powyższego postanowienia, a także postanowienia instrukcji bezpieczeństwa 
przemysłowego stanowiącej załącznik nr 3 do umowy (zwłaszcza jej punktów 1-4 i 19) 
w naszej ocenie oznaczają, że odpowiednim świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego 
muszą legitymować się także podwykonawcy. Prosimy o potwierdzenie, czy nasza interpretacja 
jest prawidłowa. W naszej ocenie, w przeciwnym wypadku zarówno warunek udziału 
w postępowaniu, jak i instrukcja bezpieczeństwa przemysłowego, byłyby bez znaczenia z uwagi 
na możliwość ich łatwego „obejścia” przez zaangażowanie podwykonawcy, który nie posiada 
odpowiednich uprawnień. Czynności związane z opracowaniem ortofotomapy 
z uwzględnieniem terenów zamkniętych byłyby wówczas realizowane z naruszeniem zasad 
ochrony informacji niejawnych. 

Pytanie nr 2:
W punkcie VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz brak podstaw do wykluczenia 
Zamawiający pisze, iż o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy zgodnie 
z art. 22 ust. 1 lit. b ustawy Pzp spełniają warunki udziału w postępowaniu w zakresie:
… i. Klauzuli „tajne” lub wyższej w przypadku ubiegania się o udzielnie zamówienia w części 
dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9; Zamawiający pisze dalej, iż: Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać 
się o udzielenie zamówienia w oparciu o treść art. 23 ustawy Pzp. W przypadku Wykonawców 
wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego: …. 2) warunek określony w 
ust. 2 pkt 1 ppkt i-(dla części 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9 niniejszego rozdziału winien spełniać samodzielnie 
każdy z Wykonawców. Czy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 
warunek i. powinien być spełniony również dla części 8 zamówienia?

Pytanie nr 3:
Zamawiający definiuje końcowy termin wykonania nalotów na 30.04.2021 oraz pierwsze daty
przekazania danych w ramach Etapów na koniec maja. W przypadku braku możliwości 
wczesnego pozyskania danych (niekorzystne warunki hydro-meteo) daje to w praktyce 
4 tygodnie na opracowanie 1 Etapu. Wykonawca nie jest w stanie w tym czasie przetworzyć 
i dostarczyć danych o wymaganej jakości. Biorąc pod uwagę nasze dotychczasowe 



doświadczenie oraz wysokie wymagania jakościowe zawarte w Załączniku 1 do SIWZ wnosimy 
o wydłużenie czasu na opracowanie danych tj. zmianę terminu przekazania danych 
w ramach poszczególnych Etapów o cztery tygodnie.

W odpowiedzi na powyższe zapytania, działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 poz.1843 z późniejszymi 
zmianami), zwanej dalej „ustawą”,  zamawiający wyjaśnia co następuje:

Ad. Pytanie nr 1. Każdy podmiot realizujący zamówienie w zakresie części zamówienia innej 
niż część 4, w związku z przepisami o ochronie informacji niejawnych, winien dysponować 
odpowiednim świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego. W związku z powyższym, 
sformułowany w stosunku do „wykonawcy” w warunkach zamówienia wymóg dysponowania 
świadectwem bezpieczeństwa przemysłowego, stosuje się odpowiednio do ewentualnych 
podwykonawców oraz podmiotów udostępniających zasoby, w zakresie w jakim będą 
wykonywać zamówienie w charakterze podwykonawcy.   

Ad. Pytanie nr 2. 

Zgodnie z art.23 ust.3 ustawy, przepisy dotyczące wykonawcy, stosuje się odpowiednio do 
wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Uwzględniając powyższe, 
w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia warunek „i.” powinien być 
spełniony również przez tych wykonawców dla części nr 8 zamówienia. W związku 
z powyższym, Zamawiający dokona zmiany treści rozdziału VI SIWZ w części dotyczącej 
„warunków udziału w postępowaniu wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia”, dostosowując ją do treści rozdziału VI ust.2 pkt 1 SIWZ. 

Ad. Pytanie nr 3. 

Mając na uwadze tylko jeden okres nalotów oraz konieczność zapewnienia terminowej 
realizację umów, Zamawiający nie zmienia harmonogramu nalotów, który stanowi Załącznik 
nr 6 do SOPZ.  

           Główny Geodeta Kraju
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