MUZEUM REGIONALNE W RADOMSKU
Radomsko, dnia 24 września 2015r.
Zamawiający
MUZEUM REGINALNE
im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku
97-500 Radomsko ul. Narutowicza 1

Wszyscy nabywcy Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia
DAD-2600-2/2015
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pn. „Wymiana wewnętrznej instalacji elektrycznej oraz sieci komputerowej w
budynku Muzeum Regionalnego im. Stanisława Sankowskiego w Radomsku”.

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
W odpowiedzi na otrzymane zapytanie od Wykonawcy działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t,j. Dz. U. z 2013r. poz. 907 ze zm.),
Zamawiający przedstawia następujące wyjaśnienia:
Treść zapytania:

„W związku z chęcią wzięcia udziału w w/w postępowaniu zwracam się z prośbą o udzielenie
odpowiedzi na pytanie dotyczące spełniania warunku udziału w postępowaniu w zakresie
dotyczącym posiadania wiedzy i doświadczenia:
w pkt. 6 ust. 2) SIWZ Zamawiający wskazuje: „Warunek zostanie spełniony jeżeli Wykonawca
wykaże się wiedzą i doświadczeniem w wykonaniu w okresie ostatnich 5 lat przed upływem
terminu składania ofert (w tym okresie zakończenie), a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie co najmniej: dwóch zadań obejmujących kompleksową wymianę
wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz siecią komputerową o łącznej wartości co najmniej
200.000,00 złotych brutto, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz
załączeniem dowodów dotyczących wyżej określonych najważniejszych robót, określających,
czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone”.
W związku z powyższym czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże się
posiadaniem wiedzy i doświadczenia w zakresie dwóch zadań obejmujących swoim zakresem
wykonanie nowej wewnętrznej instalacji elektrycznej wraz z wykonaniem nowej sieci komputerowej o
łącznej wartości co najmniej 200.000 zł brutto ?”
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w dniu 24 września 2015r. dokonał modyfikacji treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie Posiadania wiedzy i doświadczenia (Rozdział 6 pkt.2
SIWZ). Zamawiający uwzględnił wnioski Wykonawcy i doprecyzował w/w warunek.
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