BIURO FINANSÓW
CBA/F-WZP/690/2019/W
Warszawa, dnia 28.02.2019 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 4
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie wskazanym w rozdziale VI.2 punkt 1. Podpunkt 2) lit. b) wykonał 1
robotę budowlaną polegającą na wykonaniu instalacji i uruchomieniu łącznie systemów
SSWiN, SKD, CCTV, infrastruktury technicznej – o wartości wskazanej przez
Zamawiającego oraz wykonał 1 robotę budowlaną polegającą na wykonaniu i uruchomieniu
łącznie systemów CCTV i ESZK? (referencje w załączeniu).
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że
w okresie pięciu lat przed upływem terminu składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia
działalności
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o wartości min. 1.000.000,00 zł brutto. Zamawiający za robotę odpowiadającą rodzajem

przedmiotowi zamówienia rozumie robotę polegającą na wykonaniu instalacji i uruchomieniu
łącznie systemów: SSWiN, SKD, CCTV, ESZK, infrastruktury teleinformatycznej.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zdolności technicznej, jeżeli Wykonawca
wykaże, że w okresie wskazanym w rozdziale VI.2 punkt 1. Podpunkt 2) lit. b) będzie
dysponował co najmniej jedna osoba posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowalnymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, która przynależy do Regionalnej Izby
Inżynierów Budownictwa i jest w trakcie wykonywania procedury dotyczącej uzyskania
wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy SIWZ.
Zamawiający uzna za spełnienie przedmiotowego warunku, jeżeli Wykonawca wykaże, że
dysponuje lub będzie dysponował co najmniej 1 osobą posiadającą uprawnienia budowlane
do kierowania bez ograniczeń robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjnobudowlanej, która przynależy do Regionalnej Izby Inżynierów Budownictwa zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
- 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).
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