IRZP.271.4.2014

Bierawa, 03.04.2014 r.

Do wszystkich Wykonawców
wg rozdzielnika

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, realizowanego w trybie
przetargu nieograniczonego pn.:
„Dostawa sprzętu komputerowego oraz świadczenie usługi dostępu do szerokopasmowego
Internetu w ramach projektu pn.: Połączeni cyfrowo w Gminie Bierawa.”.
Działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych /Dz. U. z 2013r. poz. 907 z późn. zm./ Zamawiający informuje, że do
w/w postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wpłynęło w dniu 01.04.2014r.
(po terminie na wnoszenie wyjaśnień do siwz zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt. 3 Ustawy Prawo
zamówień publicznych) zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
o wyjaśnienie następujących kwestii:
Pytanie 1
W ocenie wykonawcy w zakresie całego przedmiotu zamówienia oraz realizacji
przedmiotowego postępowania, przepisy prawa nie nakładają posiadania szczególnych
uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności. W szczególności nie ma
uzasadnienia dla wyartykułowanych w SIWZ wymagań:
a) zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych musi działać na podstawie wpisu do
Rejestru Przedsiębiorców Telekomunikacyjnych prowadzonego przez Urząd Komunikacji
Elektronicznej.
b) w zakresie świadczenia usług szkoleniowych musi działać na podstawie wpisu do Rejestru
Instytucji Szkoleniowych, prowadzonego przez wojewódzki urząd pracy właściwy ze
względu na siedzibę instytucji szkoleniowej.
Zwracamy się zatem do Zamawiającego o wskazanie przepisów (aktów prawnych oraz
konkretnych zapisów) z których powyższy obowiązek wynika, lub wykreślenie z SIWZ
przytoczonych wyżej zapisów jako niezgodnych z art. 22 ustawy PZP. W szczególności z art.
22 ust. 1, oraz art. 22 ust. 4 pkt. 4
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż obowiązek posiadania wpisu do rejestru przedsiębiorców
telekomunikacyjnych wynika z art. 10 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo
telekomunikacyjne (Dz. U. z 2014 poz. 243).
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Natomiast obowiązek posiadania wpisu do Rejestru Instytucji Szkoleniowych jest związany
z uzasadnieniem celów projektu, który skierowany jest do osób bezrobotnych, a w związku
z tym ma zastosowanie ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia
20 kwietnia 2004r (Dz.U. z 2013r. poz. 674 z późn. zm.) oraz Rozporządzenie Ministra
Gospodarki i Pracy z dnia 27 października 2004r. w sprawie rejestru instytucji szkoleniowych
(Dz. U. Nr 236 poz 2365 z późn. zm.).
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