BIURO FINANSÓW
CBA/F-WZP/676/2019/W
Warszawa, dnia 26.02.2019 r.

Wg rozdzielnika

dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „wykonanie instalacji systemów
zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej Delegatury CBA w Gdańsku przy ulicy Pohulanka 2”
– 1/OBR/2019/MT

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2017, poz. 1579 z późn. zm. - ustawa Pzp) Zamawiający udziela następujących
wyjaśnień:

Pytanie nr 1
W związku z ogłoszonym postępowaniem zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie/sprostowanie
w zakresie wymogu składanych wraz z wnioskiem dokumentów.
Zgodnie z zapisami w SIWZ pkt. VII, ppkt. 1.1 należy złożyć:
„1.1 Aktualne na dzień składania ofert, oświadczenie stanowiące wstępne potwierdzenie, że
Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu i kryteria selekcji
(zalecaną treść oświadczenia zawiera załącznik nr 3 i 3a do SIWZ)”
oraz zgodnie z pkt. VII, ppkt 4 informację z KRK (ppkt. 4.1), US (ppkt. 4.2), ZUS (ppkt. 4.3).
Zakładamy że oświadczenia (ppkt. 1.1 – tj. załączniki 3 i 3a) mają być aktualne na dzień składania
wniosków, a informacje z KRK, US, ZUS, aktualne na dzień złożenia oferty?
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że dokonuje zmiany treści SIWZ
w poniższym zakresie:
- pkt. 1.1 Rozdziału VII SIWZ otrzymuje brzmienie:

„1.1 Aktualne na dzień składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu, oświadczenie
stanowiące wstępne potwierdzenie, że Wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki
udziału w postępowaniu i kryteria selekcji (zalecaną treść oświadczenia zawiera załącznik nr 3 i 3a do
SIWZ).”
Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.

Pytanie nr 2
Prosimy o sprostowanie/wyjaśnienie w pkt. VI.2 Warunki udziału w postępowaniu, pkt. 1. 2) b) gdzie
Inwestor wymaga dysponowania:
„co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi
w

specjalności

instalacyjnej

w

zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

elektrycznych

i

elektroenergetycznych bez ograniczeń, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 ze
zm.) posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z
art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2016 r., oz. 1432).”
Roboty określone w SIWZ będące przedmiotem zamówienia:
„wykonanie w siedzibie Zamawiającego w Gdańsku przy ul. Pohulanka 2 instalacji wraz z dostawą
urządzeń i ich montażem, a także uruchomieniem:
a) systemu sygnalizacji włamania i napadu – SSWiN,
b) systemu kontroli dostępu – SKD,
c) elektronicznego systemu zarządzania kluczami – ESZK,
d) systemu telewizji dozorowej – CCTV,
e) infrastruktury teleinformatycznej – sieci LAN
oraz integracją systemów wymienionych w lit. a – d, w tym integracją wykonanych systemów w
Delegaturze CBA w Gdańsku z Centralą w Warszawie, w oparciu o funkcjonującą w CBA licencję
serwerową oprogramowania Andover Continuum 2.03 oraz wdrażaną w Delegaturze licencją kliencką
tego oprogramowania, a także wizualizacja systemu SAP razem z systemami KD, SSWiN i CCTV.”
Wskazane powyżej roboty są z zakresu teletechniki a nie elektryki, w związku z tym nie jest
zrozumiałe dlaczego wymagana jest osoba do kierowania robotami w branży elektrycznej a nie
teletechnicznej z wpisem na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
Bardzo prosimy o sprawdzenie czy tu nie zaszła pomyłka i ewentualne sprostowanie zapisów, chyba
że robotami teletechnicznymi (budowa systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej) ma
kierować osoba posiadająca uprawnienia do kierowania robotami elektrycznymi.
Odpowiedź
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.

Pytanie nr 3
W załączniku nr 5 do SIWZ w tabeli w wierszu nr 2 – kwalifikacje zawodowe - należy podać nr wpisu
osoby posiadającej wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego
drugiego stopnia.
Chcielibyśmy poinformować, iż od 2014 roku nie ma już stopni (dotyczyło to licencji), po zmianie
przepisów wszyscy posiadający wcześniej licencję niezależnie od stopnia zostali przepisani na listę
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego.
Prosimy o modyfikację wymagania w załączniku nr 5.
Odpowiedź
W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ w poniższym
zakresie:
- pkt. 2 kolumna 3 tabeli Załącznika nr 5 otrzymuje brzmienie:

uprawnienia

budowlane

do

kierowania

bez

ograniczeń robotami w specjalności instalacyjnej
w

zakresie

sieci,

instalacji

i

urządzeń

elektrycznych i elektroenergetycznych,
nr …………………………….
posiadającym wpis na listę kwalifikowanych
pracowników zabezpieczenia technicznego
nr wpisu …………………………….

Pozostałe zapisy nie ulegają zmianie.
Ponadto Zamawiający uprzejmie informuje, że dokonuje zmiany terminu składania
wniosków o dopuszczenie do udziału w postepowaniu.
Wniosek należy złożyć do dnia 01.03.2019 r. do godz. 10:30 w Biurze Finansów CBA,
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 3, w godz. 8.30 – 15.30 (od poniedziałku do piątku
z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy).
Otwarcie wniosków odbędzie się w siedzibie Zamawiającego w Warszawie przy
ul. Poleczki 3, w dniu 01.03.2019 r. o godz. 11:00.

Dyrektor Biura Finansów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego

Daniel Art

