Dziekanowice, dnia 1 czerwca 2020 r.

Postępowanie nr MPP-02-2020

Wyjaśnienia i modyfikacja treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Dziedzictwo
Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko - wystawienniczej
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży
budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych (dalej
PZP), w związku z otrzymaną od Wykonawcy prośbą o wyjaśnienie treści SIWZ, Zamawiający podaje treść pytania
Wykonawcy wraz z odpowiedzią:
Pytanie:
Proszę o informację czy jest możliwość zmniejszenia stażu pracy dla inspektora branży Elektrycznej do
minimum 3 lat ?
Odpowiedź:
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, dokonuje modyfikacji zapisów części I SIWZ (IDW).
1. W punkcie 8.3.3.3. było:
Pakiet 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.
Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
Lp.

Funkcja

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Wymagana
minimalna
liczba osób

1

Inspektor Nadzoru
Elektrycznego

Uprawnienia budowlane:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Staż pracy:
minimum 5 lat na stanowisku Inspektora Nadzoru
Elektrycznego licząc od daty uzyskania uprawnień.
Doświadczenie szczegółowe:
- udokumentowane pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Elektrycznego, przy realizacji co najmniej jednej roboty
budowlanej obejmującej roboty elektryczne (instalacje
elektryczne silnoprądowe, instalacja fotowoltaiczna,
instalacje słaboprądowe tj.: SSP, SKD, SSWiN,
domofonowa,
CCTV,
przyzywowa,
okablowania
strukturalnego i telefoniczna, instalacje multimedialne) o
wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto.
udokumentowane
doświadczenie
w
zakresie
projektowania, montażu, rozruchu i eksploatacji w
dziedzinie systemów kontrolno-pomiarowych i automatyki,
związanych z realizacją, co najmniej jednego obiektu
kubaturowego wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi
(elektrycznymi,
teletechnicznymi
i
sanitarnymi) o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3.

1

1

Jest:
Pakiet 3: Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej.
Warunek w zakresie osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, zostanie uznany za spełniony,
jeśli Wykonawca wykaże, że dysponuje następującymi osobami:
Lp.

Funkcja

Kwalifikacje i doświadczenie zawodowe

Wymagana
minimalna
liczba osób

1

Inspektor Nadzoru
Elektrycznego

Uprawnienia budowlane:
kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w
specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
Staż pracy:
minimum 3 lata na stanowisku Inspektora Nadzoru
Elektrycznego licząc od daty uzyskania uprawnień.
Doświadczenie szczegółowe:
- udokumentowane pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru
Elektrycznego, przy realizacji co najmniej jednej roboty
budowlanej obejmującej roboty elektryczne (instalacje
elektryczne silnoprądowe, instalacja fotowoltaiczna,
instalacje słaboprądowe tj.: SSP, SKD, SSWiN,
domofonowa,
CCTV,
przyzywowa,
okablowania
strukturalnego i telefoniczna, instalacje multimedialne) o
wartości nie mniejszej niż 1 mln PLN brutto.
udokumentowane
doświadczenie
w
zakresie
projektowania, montażu, rozruchu i eksploatacji w
dziedzinie systemów kontrolno-pomiarowych i automatyki,
związanych z realizacją, co najmniej jednego obiektu
kubaturowego wraz z instalacjami i urządzeniami
technicznymi
(elektrycznymi,
teletechnicznymi
i
sanitarnymi) o kubaturze nie mniejszej niż 2 000 m3.
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3. Zmianie ulega załącznik nr 5C części I SIWZ (IDW) – załącznik do przedmiotowego pisma.
W zawiązku z powyższą zmianą, działając na podstawie art. 38 ust. 6 PZP, Zamawiający przedłuża termin
składania ofert o czas niezbędny na wprowadzenie zmian w ofertach.
Nowy termin składania ofert: 8 czerwca 2020 roku do godz. 12:00.
Nowy termin otwarcia ofert: 8 czerwca 2020 roku do godz. 12:15.
Zmianie ulegają zapisy części I SIWZ (IDW):
4. Rozdział 13 - Opis sposobu przygotowania ofert pkt 13.7 otrzymuje brzmienie:
Ofertę można złożyć w kopercie lub innym nieprzeźroczystym opakowaniu. Koperta (opakowanie) ma być opisana:
Adres Zamawiającego
Oferta – przetarg nieograniczony nr MPP-02-2020 na:
„Dziedzictwo Pierwszych Piastów – rozbudowa infrastruktury magazynowo – konserwatorsko wystawienniczej Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru
inwestorskiego branży budowlanej, sanitarnej i elektrycznej.
Pakiet nr………
Nie otwierać przed 08.06.2020 r. godz. 12:15
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Adres Wykonawcy
5. Rozdział 14 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, punkt 14.1, otrzymuje brzmienie:
Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj.:
Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy
Dziekanowice 32
62-261 Lednogóra
w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

08.06.2020

do godz.

12:00

6. Rozdział 14 - Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert, punkt 14.2, otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi dnia 08.06.2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego w Muzeum Pierwszych Piastów
na Lednicy, Dziekanowice 32, Lednogóra.
Powyższe wyjaśnienia i modyfikacja stanowią integralną część SIWZ i są wiążące dla Wykonawców.

Załączniki:
- załączniki nr 5C części I SIWZ (IDW)
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