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Kielce, dnia 13 stycznia 2021 r.

Znak postępowania:  MWKDIZ.271.26.2020

Wykonawcy
ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego

w i)ostęi)owaniu znak: MWKDIZ.271.26.2020

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego,  na  podstawie iistawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych  (t.j.  Dz.U.  z  2019  r.,  poz.  1843 z  późn.  zm.)  na  zadanie,  pn.: „Dostowa
i  wdrożenie  elektronicznego  sys.emu  biletowego  \^rykonanego  dla  Muzeum  Wsi  Kieleckiej  wraz
z dostawą i instalacją sprzętu/urządzeń na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni, Tokarnia 303,
26-060 Chęciny"

dot.  udzielenia odpowiedzi na pvtanie wykonawcy oraz zmiany treści__SI_W_Z_

Muzeum   Wsi   Kieleckiej  jako  Zamawiający,   na`^/iązując  do   przesłanego   przez  Wykonawcę

p|nania o niżej cytowanej treści, na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.), udziela następujących-ień:
Pytanie:

„Proszę  o  informację  czy Zamawiający  uzna  za  spełnienie  warunku  opisanego  w  punkcie  2.3.2  SIWZ,
wskazanie  przez  Wvkonawcę  dwóch  osób,  tj.  kierownika  budowy  z  uprawnieniami  posiadajqcego
uprawnienia   budowlane   do   kierowania   robotami   budowlanymi   bez   ograniczeń   w   specjalnoścj
fnsto/acyjnej`   w   zokresi.e   sieci.,   /nsto/acji   i   urzqdzeń   e/ektrycznych   /`   ełektroenerget)/cznych   oraz
kierownika  robót  posiadającego  uprawnienia  budowlane  do kierowania  robotami  budowlanymi  bez
ograniczeń  w  specjalności  konstrukcyjno  -  budowlanej  posiadajqcego  równocześnie  co  najmniej  18
miesięczne  doświadczenie  w  robotach   budowlanych  prowadzonych   przy   zabytkach   nieruchomych
wpisanych do rejestru lub inwentarza muzeum  będqcego instytucją kultury"

OdDo-:
Zamawiający informuje, iż mając m uwadze zmianę treści SIW!, o której mowa poniżej, wyżej wskazana
sytuaęja uznana zostanie za spełnienie warunku udziatu w postępowaniu.

Wobec   povqńszego,   Muzeum   Wsi   Kieleckiej   jako   Zamawiający,   działając   na   podstawie
dyspozycji  art.  38  ust.  4  usta\^/y  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  ti.t.  Dz.  U.
z 2019 r., poz.1843 z późn. zm.) dokoiiuje zmiany treści SIWZ, w sposób następujący:

-     w SIWZ, Rozdziat v, punkt 2.3.2, otrzymuje nowe brzmienie:

2  3  2   Wykonawca  musi  wykazać  dysponowanie  osobą,  skierowaną  przez  niego  do  realizacji

zamówien\a     pub\iczr\ego,     tj.    osobą    (kierownikiem    budowy),     która    posiada
uprawnienia    budowlane    do    kierowania    robotami    budowlanymi    w    specjalności

instalacyjnej         w         zakresie         sieci,         instalacji         i         urządzeń         elektrycznych

i   elektroenergetycznych,   która  zgodnie  z   art.   37   c   ustawy  z  dnia   23   lipca   2003   r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, przez co najmniej 18 miesięcy brała udział
w robotach  budowlanych  prowadzonych  przy zabytkach  nieruchomych wpisanych  do
rejestru  lub inwentarza  muzeum będącego instytucją kultury.



Zamawiający   uzna,   iź   warunek   będzie  spetniony   również  wtedy,  gdy  Wykonawca
będzie   dysponował   osobą    (kierownikiem   budowy),    która    posiada    uprawnien`ia
budowlane   do   kierowania   robotami   budowlanymi   w   specjalności   konstrukcyjno-
budowlanej  i   która  zgodnie  z  art,  37  c  ustawy  z  dnia  23  lipca  2003  r.  o  ochronie
zabytków   j   op;ece   nad   zabytkam;,   przez   co   najmnjej   18   m;esi'ęcy   brała   udzjał
w  robotach   budowlanych   prowadzonych   przy  zabytkach  nieruchomych   wpisanych
do    rejestru    lub    inwentarza    mLizeum    będącego    instytucią    kultury   oraz   osobą

(kierownikiem robót)  która  posiada  uprawnienia  budowlane do kierowania  robotami
budowlanymi   w   specjalnoścj    instalacyjnej   w   zakresie   siecj,    instalacji    i    urządzeń

elektrycznych i  elektroenergetycznych

Przez ww. uprawnier`ia budowlane Zamawiający rozumie uprawnienia budowlane, o których
mowa  w  ustawie  Prawo  budowlane  lub  odpowiadające  im  ważne  uprawnienia  budowlane
wydane   na   podstawie   uprzednio   obowiązujących   przepjsów  prawa,   lub   odpowiednich

przepisów obowiązujących  na terenie  kraju,  w  którym  Wykonawca  ma  siedzibę  lub  miejsce
zamieszkania,  uznanych  przez  wtaściwy  organ,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  22  grudnia  2015  r.

o  zasadach  uznawania  kwalifikacji  zawodowych  nabytych  w  państwach  członkowskich  Unii
Europejskiej  (Dz.U.  2018 poz.  2272 z  późn.  zm).

Wykonawca   na   funkcję  wymienioną   powyżej   wskaże  osobę/by,   która   spełnia   minimalne

wvmagania  dla  dar\ei  fur\kc)i`  Wskazana  osoba/osobv  musi/szą  uczestniczyć  w  realizacji
zamówienia.

-     Załącznlk nr s do sIWZ -Wykaz osób, otrzymuje nowe brzmienie (zgodnle z załącznikiem

do niniejszego pjsma).

Muzeum  Wsi  Kieleckiej  jako  Zamawiający  przypomina,  iż  w  dniu  12  stycznia  2021  r„  zostat

przedłużony termin sktadania ofert w przedmioto\^rym postępowaniu, który aktualnie upływa w dniu
22.01.2021   r.   o   godzinie   10:00   i   który   należy   uznać   za   wystarczający   na   obecną   chwilę   do
wprowadzenie zmian w ofertach wynikających z wprowadzenia wyżej opisanej zmiany.

Jednocześnie   Zamawiający   informuje,   iż   odpowiedzi   dotyczące   pozostatych   pytań,   które
wptynęły w przedmiotowym postępowaniu są aktualnie w trakcie opracowywania.

Pozostate zapisy SIWZ pozostają bez zmian. ``J €1_®+
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