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Uczestnicy postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego na dostawę i wykonanie instalacji systemu telewizji dozorowej w Pałacu
Biskupim, instalacji okablowania strukturalnego oraz modernizację systemu CCTV
w Skansenie Archeologicznym Karpacka Troja w Trzcinicy w ramach zadania Poprawa
infrastruktury Muzeum Podkarpackiego w Krośnie dofinansowanego ze środków Ministra
Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Program: Infrastruktura Kultury
Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz.1843 z póź. zm.) Muzeum Podkarpackie w Krośnie jako Zamawiający
informuje, że złożone zostało pisemne zapytanie do treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia dot. ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Zamawiający przekazuje do publicznej wiadomości treść zapytania wraz
z wyjaśnieniami Zamawiającego, które stanowią integralną część SIWZ

PYTANIE 1
W związku ze zmianą zapisów dotyczących pkt. 2 Działu IX „Warunki udziału
w postępowaniu”, w których obecnie Zamawiający wymaga od Wykonawcy wykazania się
doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch zamówień polegających na montażu
telewizji dozorowej lub wykonaniu instalacji niskoprądowych obejmujących swym zakresem
montaż telewizji dozorowej o wartości każdego zamówienia (umowy) nie niższej niż 500 000
zł brutto, prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający uzna za spełnienie wymagań? Zgodnie
z wprowadzonymi zapisami w postepowaniu może wziąć udział oferent który np.
zamontował 1 kamerę systemu CCTV o wartości kilkuset złotych oraz wykonał roboty
ziemne w zakresie telekomunikacyjnym wsi bądź ulicy w ramach jednego zadania i nie
posiada żadnego doświadczenia w realizacji instalacji w obiektach zabytkowych.
Wprowadzona zmiana w sposób diametralny wpływa na warunki udziału w postępowaniu
i nie gwarantuje wyboru doświadczonego Wykonawcy. Mając na uwadze zakres zadania
i specyfikę obiektu, proponujemy aby wprowadzić zapis o treści:
1. Jeżeli Wykonawca wykaże się doświadczeniem w realizacji co najmniej dwóch
zamówień polegających na wykonaniu instalacji niskoprądowych obejmujących swym
zakresem montaż telewizji dozorowej o wartości każdego zamówienia (umowy) nie
niższej niż 500 000 zł brutto, to wartość systemu CCTV każdego zadania nie może
być mniejsza niż 60% wartości wykonanego zadania (referencji).

Do kryterium oceny oferty wprowadzenie dodatkowo punktów z tytułu posiadanego
doświadczenie w realizacji systemów CCTV w następujący sposób:
udział % systemu CCTV w wartości referencji – za każdą referencję
- 60-70% - 0 pkt.
- 71-80% - 2 pkt.
- 81-100% - 5 pkt.
W naszej ocenie uściślenie tego kryterium pozwoli na udokumentowanie rzeczywistego
doświadczenia w zakresie budowy systemów CCTV, które jest zasadniczo odmienne od
instalacji np. telefonicznej bądź przywoławczej. Wprowadzenie dodatkowej punktacji nie
ogranicza w żaden sposób konkurencji, jednak wprowadza preferencje dla Wykonawców
z większym doświadczeniem w realizacji zadania objętego postępowaniem.
2.

Odpowiedź
Zamawiający wymaga spełnienia warunku udziału w postępowaniu zgodnie z zapisami
SIWZ.

