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Kielce, dnia 02.06.2020 r. 

INFORMACJA  

dla Wykonawców nr 1 

Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 

„Zakup systemu sygnalizacji alarmu pożaru wraz z montażem w budynku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach” 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych  (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843  – dalej ustawa) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz 

modyfikuje SIWZ: 

 
Pytanie 1 

Dotyczy: SIWZ: 9.4.2 – zdolność techniczna lub zawodowa wykonawcy 

Zamawiający wymaga, żeby Wykonawca dysponował specjalistą ds. systemów instalacji ppoż., który 

posiada uprawnienia i wiedzę w zakresie projektowania technicznego i wykonawstwa instalacji 

zabezpieczającej ppoż. Osoba ta musi się wykazać doświadczeniem w opracowaniu technicznym 

instalacji ppoż. z automatycznym powiadomieniem straży pożarnej lub innego uprawnionego 

podmiotu o zagrożeniu pożarowym lub pożarze oraz dostaw z montażem opracowania technicznego 

instalacji ppoż. Wartość opracowania z dostawą i montażem wynosiła minimum 100 000 zł i posiada 

stosowny dokument świadczący o przeszkoleniu przez producenta proponowanego systemu 

sygnalizacji alarmu pożaru. 

Czy zamawiający dopuści Wykonawcę dysponującego kadrą złożonych z dwóch osób, z czego 

jedna dysponuje doświadczeniem w zakresie projektowania technicznego, a druga dysponuje 

doświadczeniem w zakresie wykonawstwa instalacji zabezpieczającej ppoż? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę. 

W związku z powyższym dokonuje modyfikacji pkt. 9.4.2 b), który po modyfikacji otrzymuje 

brzmienie: 

 

b) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia publicznego 

Na potwierdzenie niniejszego warunku należy złożyć wykaz osób, skierowanych przez 

Wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za 

świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami, wraz  

z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia  

i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia publicznego, a także zakresu 

wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi 

osobami; 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami: 

 specjalistę ds. systemów instalacji ppoż., który posiada  uprawnienia i wiedzę w zakresie 

projektowania technicznego i wykonawstwa instalacji zabezpieczającej ppoż.  

Osoba ta musi się wykazać doświadczeniem w  opracowaniu technicznym instalacji ppoż. z 

automatycznym powiadomieniem straży pożarnej lub innego uprawnionego podmiotu  o 

zagrożeniu pożarowym lub pożarze oraz dostaw z montażem opracowania technicznego 

instalacji ppoż. Wartość opracowania z dostawą i montażem  wynosiła minimum 100 000 zł  i 

posiada  stosowny dokument  świadczący o przeszkoleniu przez producenta proponowanego 

systemu sygnalizacji alarmu pożaru. 

Zamawiający dopuszcza wykazanie się dwoma osobami spełniającymi łącznie wskazany 

powyżej warunek.  
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Pytanie 2 

Czy zgodnie z III.1.3. 

Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje n/w osobami:  

• specjalistę ds. systemów instalacji ppoż. który posiada uprawnienia i wiedzę w zakresie 

projektowania 

technicznego i wykonawstwa instalacji zabezpieczającej ppoż. Osoba ta musi się wykazać 

doświadczeniem w opracowaniu technicznym instalacji ppoż. z automatycznym powiadomieniem  

straży pożarnej lub innego uprawnionego podmiotu o zagrożeniu pożarowym lub pożarze oraz 

dostaw z montażem opracowania technicznego instalacji ppoż. Wartość opracowania z dostawą i 

montażem wynosiła minimum 100 000 zł i posiada stosowny dokument świadczący o przeszkoleniu  

przez producenta proponowanego systemu sygnalizacji alarmu pożaru.  

 

Zamawiający uzna za prawidłowe, jeśli wykonawca wskaże osobno osobę z uprawnieniami 

projektowymi do projektowania w.w. instalacji oraz z wymaganym doświadczeniem i osobno osobę z 

uprawnieniami do wykonywania proponowanego systemu SAP. 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 1.  

 

W związku z dokonaną modyfikacją Zamawiający przesuwa termin składania i otwarcia ofert. 

Aktualnie obowiązujący termin składania i otwarcia ofert to 08.06.2020 r., w związku z czym 

Zamawiający modyfikuje: 

 
1. treść pkt. 19.4 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

19.4 Na kopercie oferty należy zamieścić następujące informacje: 

„Zakup systemu sygnalizacji alarmu pożaru wraz z montażem w budynku Wojewódzkiego 

Sądu Administracyjnego w Kielcach” 

 „Nie otwierać przed 08.06.2020 r. godz. 10:15” 

 

2. treść pkt. 20.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

20.1 Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, w terminie do dnia 08.06.2020 r. do godz. 

10:00 

 

3. treść pkt. 21.1 SIWZ, który po modyfikacji przyjmuje brzmienie: 

21.1 Oferty zostaną otwarte w siedzibie zamawiającego w dniu 08.06.2020 r. godz. 10:15. 

 


