Warszawa, dn. 12.03.2020r.

BIURO FINANSÓW
CBA/F-WZP/818/2020

Do uczestników postępowania
o udzielenie zamówienia publicznego

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Przebudowę obiektów
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34”, nr sprawy 1/OBR/2020/JC
Uprzejmie
informuję,
że
w
ramach
prowadzonego
postępowania
wpłynęły
do Zamawiającego pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(zw. dalej SIWZ), w związku z powyższym na podstawie zapisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
-Prawo zamówień publicznych (zw. dalej ustawą pzp.) poniżej podaję ich treść wraz z udzielonymi
odpowiedziami:
Pytanie nr 34
Czy zamawiający dopuszcza by w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających
się o zamówienie, jeden wykonawca spełniał wymogi dot. polis OC?
Odpowiedź na pytanie:
W przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie, dopuszczalne
jest spełnienie wymogu dot. polisy OC przez jednego z członków konsorcjum.
Jednocześnie, zgodnie z zapisami art. 38 ust. 4 ustawy pzp., Zamawiający dokonuje
następujących modyfikacji zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ):
1) zapis w Załączniku nr 5 do SIWZ w części:
„WARUNEK: Wykonawca winien wykazać, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu
składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, o
wartości min. 10.000.000,00 PLN brutto. Zamawiający za robotę odpowiadającą rodzajem
przedmiotowi zamówienia rozumie robotę polegającą na budowie, rozbudowie lub przebudowie
budynku użyteczności publicznej obejmującej branżę budowlaną, sanitarną i elektryczną, w tym
wykonanie elektronicznych systemów zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej”.
otrzymuje brzmienie:
WARUNEK: Wykonawca winien wykazać, że w okresie pięciu lat przed upływem terminu
składania wniosków, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wykonał co najmniej 1 robotę budowlaną odpowiadającą swoim rodzajem przedmiotowi
zamówienia, o wartości min. 8 000 000,00 PLN brutto. Zamawiający za robotę
odpowiadającą rodzajem przedmiotowi zamówienia rozumie robotę polegającą na budowie,
rozbudowie lub przebudowie budynku użyteczności publicznej obejmującej branżę
budowlaną, sanitarną i elektryczną, w tym wykonanie elektronicznych systemów
zabezpieczeń i infrastruktury teleinformatycznej.”

2) zapisy pkt 14 w Załączniku nr 7 do SIWZ w części dotyczącej zakresu robót dla budynku
A i B:
„14. Instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) oraz systemu oddymiania,”
otrzymuje brzmienie:
„14. Instalacji sygnalizacji alarmu pożaru (SAP) wraz z instalacją dźwiękowego systemu
ostrzegawczego (DSO) oraz systemu oddymiania,”
3) zapis w § 1 ust. 2 pkt 2.4 lit. e) Załącznika nr 8 do SIWZ :
„e)
system sygnalizacji pożarowej – SAP,”
otrzymuje brzmienie:
„e)
system sygnalizacji
ostrzegawczym - DSO,”

pożarowej

–

SAP

wraz

z

dźwiękowym

systemem

4) zapis w § 1 ust. 2 pkt 2.4 Załącznika nr 8 do SIWZ:
„(…) oraz integracją systemów wymienionych w lit. a – e, w tym integracją wykonanych
systemów z centralą CBA w Warszawie (Al. Ujazdowskie 9), w oparciu o funkcjonującą w CBA
licencję serwerową oprogramowania Andover Continuum oraz wdrażanym w obiekcie
Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34 oprogramowaniem,
a także wizualizacją systemu SAP razem z systemami: SKD, SSWiN i CCTV. System telewizji
dozorowej posiadał będzie możliwość podglądu obrazu z kamer zainstalowanych na obiekcie
CBA przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie przy pomocy oprogramowania Pelco Video Expert
oraz oprogramowania Andover Continuum zainstalowanych na stacji administratora w centrali
CBA w Warszawie i stacji operatora w obiekcie;”
otrzymuje brzmienie:
„(…) oraz integracją systemów wymienionych w lit. a – e, w tym integracją wykonanych
systemów z centralą CBA w Warszawie (Al. Ujazdowskie 9), w oparciu o funkcjonującą
w CBA licencję serwerową oprogramowania Andover Continuum oraz wdrażanym
w obiekcie Centralnego Biura Antykorupcyjnego w Warszawie przy ul. Krzywickiego 34
oprogramowaniem, a także wizualizacją systemu SAP i DSO razem z systemami: SKD,
SSWiN i CCTV. System telewizji dozorowej posiadał będzie możliwość podglądu obrazu
z kamer zainstalowanych na obiekcie CBA przy ul. Krzywickiego 34 w Warszawie przy
pomocy oprogramowania Pelco Video Expert oraz oprogramowania Andover Continuum
zainstalowanych na stacji administratora w centrali CBA w Warszawie i stacji operatora
w obiekcie;”
5) zapis w § 22 ust. 4 tiret trzeci Załącznika nr 8 do SIWZ:
- elektronicznych systemów zabezpieczeń i SAP - Pana/Panią _________________________, nr
tel.: __________________, e-mail: ______________, fax: ___________________,
otrzymuje brzmienie:
- elektronicznych systemów zabezpieczeń oraz SAP i DSO - Pana/Panią _______________,
nr tel.: __________________, e-mail: ______________, fax: ___________________,
6) zapis pkt. 1 ppkt 1.5 Załącznika nr 21 do SIWZ:
„1.5
system sygnalizacji pożarowej – SAP,”
otrzymuje brzmienie:
„1.5
system sygnalizacji pożarowej – SAP i DSO,”
7) zapis pkt. 18 ppkt 18.1.6 Załącznika nr 21 do SIWZ:

„18.1.6 sprawdzeniu poprawności działania central: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i zarządzania
kluczami,”
otrzymuje brzmienie:
„18.1.6 sprawdzeniu poprawności działania central: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i DSO oraz
zarządzania kluczami,”

8) zapis pkt. 18 ppkt 18.1.15 Załącznika nr 21 do SIWZ:

„18.1.15 aktualizacji oprogramowania w centralach: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i zarządzania
kluczami,”
otrzymuje brzmienie:
„18.1.15 aktualizacji oprogramowania w centralach: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i DSO oraz
zarządzania kluczami,”
9) zapis pkt. 18 ppkt 18.1.17 Załącznika nr 21 do SIWZ:
„18.1.17 sprawdzenia poprawności działania oprogramowania integrującego i zarządzającego
pracą systemów: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i zarządzania kluczami,”
otrzymuje brzmienie:
„18.1.17 sprawdzenia
poprawności
działania
oprogramowania
integrującego
i zarządzającego pracą systemów: SSWiN, SKD, CCTV, SAP i DSO oraz zarządzania
kluczami.”
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