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ZAPYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ 
do postępowania nr  ZP /11/TR/08, CRZP 81/047/R/08 

 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 
nieograniczonego na remont kapitalny budynku biurowego Politechniki 
Gdańskiej przy Alei Zwycięstwa 27 w Gdańsku-Wrzeszczu. 

 
 
 
 
Zamawiający informuje, Ŝe w dniu 25.04.2008 r. wpłynęło do Zamawiającego zapytanie Wykonawcy, 
dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, o brzmieniu: 
 
Pytanie 1 

„W związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego na przeprowadzenie remontu budynku biurowego Politechniki Gdańskiej przy Alei 
Zwycięstwa 27 w Gdańsku – Wrzeszczu uprzejmie prosimy o udzielenie odpowiedzi w zakresie 
kryteriów podmiotowych przyjętych w SIWZ. W punkcie I SIWZ znajduje się informacja, iŜ wykonawca 
dla realizacji robót zobowiązany będzie mieć aktualną koncesję Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i 
Administracji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia realizowanych 
w formie zabezpieczenia technicznego, o której mowa w ustawie z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i 
mienia, a osoby zatrudnione do realizacji tych robót będą   posiadały licencję pracownika 
zabezpieczenia technicznego II stopnia, o której mowa w powyŜszej ustawie. W związku z takim 
sformułowaniem SIWZ chcielibyśmy ustalić, czy obowiązek posiadania koncesji MSWiA dotyczy 
wykonawcy, czy teŜ posiadaczem koncesji moŜe być współpracujący z wykonawcą podwykonawca? 
Pytanie jest o tyle zasadne, iŜ naszym zdaniem wymóg posiadania koncesji przez samego wykonawcę w 
sposób znaczący ograniczyłby krąg potencjalnych oferentów, i co za tym idzie mógłby wpływać w 
negatywny sposób na uczciwą konkurencję, naruszając art. 7 ust 1 i 22 ust 2 ustawy prawo zamówień 
publicznych. Przedsiębiorstwa zajmujące się robotami budowlanymi i konserwatorskimi na obiektach 
zabytkowych z reguły nie posiadają uprawnień z zakresu ochrony osób i mienia, gdyŜ nie są one 
konieczne do prawidłowego wykonywania zamówień. w wypadku konieczności załoŜenia instalacji 
teletechnicznych przedsiębiorstwa zlecają te czynności wyspecjalizowanym podmiotom. Głównym 
przedmiotem zamówienia będzie remont kapitalny budynku mający przywrócić jego walory estetyczne i 
funkcjonalne, instalowanie sieci teletechnicznej będzie jednym z wielu elementów zamówienia, i w 
naszej opinii moŜe wykonać je wyspecjalizowany podwykonawca. Nakładanie obowiązku posiadania 
koncesji MSWiA jest w związku z tym nieuzasadnione pod względem celowościowym,  a ponadto moŜe 
naruszać zasady uczciwej konkurencji. 
Prosimy o odpowiedź na nasze pismo drogą faksową niezwłocznie, jednakŜe nie później niŜ do godz. 12 
w piątek 25.04.2008 r.” 
 
 
Odpowiedź 
Obowiązek posiadania wymaganej koncesji MSWiA dotyczy wykonawcy lub podwykonawcy 
współpracującego z wykonawcą. 

 
 


