Warszawa, dnia 17.09.2020 r.
Pytania i odpowiedzi, zmiana treści SIWZ oraz zmiana terminu składania ofert
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pod nazwą: „Rozbudowa systemu
kontroli dostępu w wybranych obszarach budynku Teatru Wielkiego - Opery Narodowej – Etap I”,
prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego sprawa nr ZP.260.12.2020.
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) zwanej dalej Ustawą, udziela poniżej informacji
o pytaniu Wykonawcy odnoszącym się do treści SIWZ dotyczącej w/w postępowania oraz odpowiedzi na nie,
a także, działając na podstawie art. 38 ust. 4, dokonuje zmiany SIWZ wynikającej z treści udzielonej
odpowiedzi:
Pytanie:
Zwracamy się z prośbą o zmianę treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) dla rozdziału VIII
pkt. 3, ppkt. 3b) z uwagi, że przedstawiona dokumentacja nie przewiduje prowadzenia prac stricte budowy
kanalizacji teletechnicznych wnosimy o zmianę zapisu i dopuszczenie:
b). co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac teletechnicznych
i elektrycznych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez
ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyraża zgodę na zmianę zaproponowaną przez Wykonawcę i dokonuje zmiany
treści Rozdziału VIII pkt 3 ppkt 3) lit. b) SIWZ nadając mu następujące brzmienie:
b) co najmniej 1 osobą przeznaczoną do kierowania robotami budowlanymi w zakresie prac teletechnicznych
i elektrycznych posiadającą uprawnienia do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych, bez
ograniczeń w rozumieniu „PrBud”, „RMSFT” oraz „UOSZ”.
Powyższe pismo stanowi integralną część SIWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców
ubiegających się o udzielenie powyższego zamówienia.
Jednocześnie, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Ustawy w związku z art. 12a ust. 2 pkt 1 Ustawy, z
uwagi na fakt, że w wyniku odpowiedzi na pytanie zmianie uległa treść SIWZ i w związku z tym niezbędny
jest dodatkowy czas na wprowadzenie przez Wykonawców zmian w ofertach Zamawiający przedłuża
termin składania ofert do dnia:
Nowy termin składania ofert to

01.10.2020 r. godz. 12:00.

Nowy termin otwarcia ofert to

01.10.2020 r. godz. 12:15.

Powyższy zapis stanowi zmianę terminów wskazanych w Rozdziale XV pkt 1 i pkt 2 SIWZ.
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