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  BAG-V4-280-91(         )/20 Warszawa, dnia                       

 
Dotyczy:  

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Modernizację i adaptację kondygnacji 0, +8, +7, +9 na potrzeby IPN” 

(BAG-84/20). 

Wyjaśnienie treści SIWZ  

Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, działając 

na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U.  

z 2019 r., poz. 1843) zawiadamia, że wpłynęły zapytania, dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, na które udzielono następujących odpowiedzi:  

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający wymaga aby wykonawca posiadał koncesję MSWiA na prowadzenie działalności  

w zakresie usług ochrony osób i mienia określającą zakres i formy prowadzenia tych usług, wydaną zgodnie  

z ustawą o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838) mając na uwadze, 

że w treści załącznika nr 1 do SIWZ – wzór formularza ofertowego Zamawiający wskazał: 

„Podmiot, który w ramach przedmiotowego zamówienia będzie wykonywał prace w zakresie systemów 

bezpieczeństwa (SSWiN, SDW, SKD) posiadał koncesję MSWiA na prowadzenie działalności  w zakresie usług 

ochrony osób i mienia określającą zakres i formy prowadzenia tych usług, wydaną zgodnie z ustawą  

o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838). Zamawiający zastrzega 

sobie możliwość wezwania Wykonawcy do okazania ww. koncesji na każdym etapie.” 

Odpowiedź:  

Warunki udziału w postępowaniu zostały określone w Rozdziale VII SIWZ ust. 1 i dotyczą one jedynie 

zdolności technicznej (Rozdział VII SIWZ ust. 1 pkt 1) oraz zdolności zawodowej (Rozdział VII SIWZ ust. 1 

pkt 2). Zamawiający nie postawił warunku w zakresie uprawnień. 

Wymóg, o którym mowa w treści Formularza ofertowego, stanowiącego Załącznik nr 1 do SIWZ odnosi się 

do podmiotu, który w ramach przedmiotowego zamówienia będzie wykonywał prace w zakresie systemów 

bezpieczeństwa (SSWiN, SDW, SKD). Podmiotem tym może być np. wykonawca, podwykonawca lub 

podmiot trzeci. Oznacza to, że jeżeli prace w zakresie systemów bezpieczeństwa wykonawca będzie 

realizować samodzielnie, to musi posiadać stosowną koncesję, jeżeli natomiast będzie te prace realizować za 

pośrednictwem podwykonawcy, to koncesję musi posiadać podwykonawca, któremu wykonawca powierzy 

wykonanie tych prac.    

Pytanie 2: 

Jeśli Zamawiający oczekuje aby wykonawca posiadał koncesję MSWiA o której mowa w PYTANIU 1, to czy 

przedstawienie tej koncesji będzie jednocześnie potwierdzało spełnienie wymogu wpisu na listę 

kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, o którym mowa w Rozdz. VII ust. 1 pkt 2 lit f) 

o treści: 
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„f) minimum jedną osobą, która będzie wykonywać prace przy montażu systemów bezpieczeństwa, 

posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, uprawniający do 

wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia z dn. 22 sierpnia 

1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838).” 

Odpowiedź:  

Patrz - odpowiedź na pytanie 1. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, iż wymóg wpisu na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia 

technicznego dotyczy osoby, która będzie wykonywać prace przy montażu systemów bezpieczeństwa i którą 

będzie dysponował Wykonawca.   

Pytanie 3: 

Proszę o wyjaśnienie jakich dokumentów i co do jakich osób Zamawiający oczekuje w rozdziale IX ust. 3 pkt  

2) SIWZ ? Punkt ten odsyła do pkt VII ust. 1 pkt 3 SIWZ który nie istnieje. 

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż w treści Rozdziału IX SIWZ ust. 3 pkt 2 

wystąpiła oczywista omyłka pisarska. Chodzi o potwierdzeni spełnienia warunku udziału w postępowaniu, 

określonego w Rozdziale VII ust. 1 pkt 2 SIWZ. 

Zamawiający w celu potwierdzenia powyższego warunku wezwie Wykonawca, którego oferta została 

najwyżej oceniona do złożenia wykazu osób zawierającego: 

a) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika budowy/kierownika robót budowlanych 

(koordyntora)* posiadającą uprawnienia budowlane bez ograniczeń do kierowania robotami 

budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej wraz z ważnym zaświadczeniem  

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 5-letnie 

doświadczenie zawodowe w kierowaniu budową, 

*Z uwagi na fakt, że w budynku realizowane są obecnie roboty budowlane w odniesieniu do kondygnacji 

+1 i +5, do czasu ich zakończenia i odbioru Wykonawca zobowiązany będzie do zapewnienia 

kierownictwa robót w odniesieniu do kondygnacji 0, +7, +8 i +9 na zasadach podległości pod 

wyznaczonego przez firmę MBPI Kierownika Budowy i w tym zakresie wykonywać obowiązki pod jego 

nadzorem. Kierownik robót budowlanych (koordynator) złoży stosowne oświadczenie, zgodnie z treścią 

załącznika nr 9 do SIWZ. Kierownik robót budowlanych (koordynator) będzie prowadził odrębny 

Dziennik Robót dla kondygnacji 0, +7, +8, +9. Po zakończeniu robót przez firmę MBPI, wykonawca 

zapewni Kierownika Budowy, spełniając wymagania art. 23 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 

1994 r. (t. j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1186 z późn. zm.).  

b) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży sanitarnej posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z ważnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co 

najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności,  

c) minimum jedną osobą posiadającą certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego zgodnie  

z wymaganiami ustawy z dnia 15 maja 2015 r. o substancjach zubożających warstwę ozonową oraz  

o niektórych fluorowanych gazach cieplarnianych (Dz. U. z 2015 r. poz. 881). 

d) jedną osobą przewidzianą do pełnienia funkcji Kierownika robót branży elektrycznej posiadającą 

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie 

sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z ważnym zaświadczeniem  

o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co najmniej 2-letnie 

doświadczenie zawodowe w kierowaniu robotami budowlanymi w swojej specjalności. 

e) jedną osobą posiadającą uprawnienia SEP grupy G1, kat. D, E w specjalności instalacyjnej  

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych wraz z ważnym 

zaświadczeniem o przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego oraz posiadającą co 

najmniej 2-letnie doświadczenie zawodowe w w/w zakresie.  
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f) minimum jedną osobą, która będzie wykonywać prace przy montażu systemów bezpieczeństwa, 

posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, uprawniający 

do wykonywania czynności, o których mowa w art. 3 pkt 2 ustawy o ochronie osób i mienia z dn. 22 

sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 838). 

Zamawiający dopuszcza łączenie ww. funkcji - dotyczy punktów b), c), d), e), f).  

wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia 

niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją 

o podstawie do dysponowania tymi osobami – wg załącznika nr 6 do SIWZ. 

Pytanie 4: 

Proszę o wskazanie jakie systemy trzeba rozbudować, kto w swoim zakresie będzie przeprowadzał wpięcie do 

istniejących już systemów oraz kto pokrywa koszty tego wpięcia. 

Prosimy również o informację czy Posiadają Państwo hasła dostępu do wykonanych już systemów 

wewnętrznych obiektu oraz czy istniejące systemy wewnętrzne są nadal na gwarancji wykonawcy i konieczne 

będzie uzyskanie zgody na wpięcie się do nich.   

Odpowiedź:  

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wyjaśnia, iż zakres i warunki realizacji prac w zakresie 

systemów bezpieczeństwa zawarte są w Rozdziale III SIWZ.   

 


