
Postępowanie nr 1/05/2022 

 

Warszawa, dnia 31.05.2022 r. 
 

Do wszystkich zainteresowanych 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę wdrożenia narzędzia "Panel redaktora 

Otwartego Systemu Archiwizacji" w oparciu o funkcjonalne i graficzne wytyczne, na bazie istniejącej 

infrastruktury informatycznej z uwzględnieniem jej rozbudowy oraz integracji z usługami zewnętrznymi.” 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE  

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 

(t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp, uprzejmie informuję, iż w dniu 30.05.2022r. 

do Zamawiającego wpłynęło pytanie dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Poniżej zamieszczono treść zapytania wraz z udzieloną przez Zamawiającego odpowiedzią.  

Pytanie  

Zamawiający precyzując warunku udziału w postępowaniu pisze: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące [...] zdolności 
technicznej lub zawodowej: Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że [...] dysponuje lub będzie dysponował 
na etapie realizacji zamówienia co najmniej 6 osobowym zespołem zdolnym do wykonania zamówienia, który 
odpowiednio do osoby i jej roli w realizacji zamówienia spełnia następujące wymagania [...]. 
Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie przez sformułowanie "dysponuje lub będzie dysponował na 
etapie realizacji zamówienia". 
Czy oznacza to, że Wykonawca może nie dysponować wymaganym personelem w momencie składania 
zamówienia, ale zobowiązuje się do dysponowania nim w przypadku potencjalnej wygranej w postępowaniu, po 
otrzymaniu informacji o wyniku postępowania, przed podpisaniem umowy z Zamawiającym? 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, że możliwe jest wykazanie przez Wykonawcę spełnienia warunków udziału w 
postępowania za pomocą potencjału , którym w dniu składania ofert jeszcze nie dysponuje, ale wyłącznie w 
przypadku polegania na zasobach innych podmiotów (art.118 ustawy PZP). 
W sytuacji opisanej powyżej Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest złożyć zobowiązanie podmiotu 
udostępniającego zasoby do oddaniu mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji niniejszego 
zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca, realizując zamówienie, 
będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Minimalna treść zobowiązania opisana  została w 
art.118 ust.4 ustawy PZP.  
Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla Stron. 
 

Z poważaniem 

Kierownik 
Działu Administracji 

Centrum Archiwistyki Społecznej 
 

Michał Zadrzyński 


