UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Katowice, 19.02.2015
MŚ-ZP-JK-333-4/15

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem
jest wykonanie prac aranżacyjno-budowalnych w zakresie wystaw stałych w nowej siedzibie
Muzeum Śląskiego w Katowicach.

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późniejszymi zmianami), zwanej dalej ustawą Pzp,
w związku z otrzymanym pytaniem do postanowień specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela
następującej odpowiedzi:
Pytanie 1:
Prosimy o wyjaśnienie treści SIWZ w zakresie wymogu postawionego przez Zamawiającego
w Rozdziale III, ppkt 2) Posiadanie wiedzy i doświadczenia.
Oferent wnioskuje o zmianę progu wymagań, w zakresie powierzchni wystawienniczej, gdyż
obecnie wskazana wielkość narusza zasady uczciwej konkurencji i ogranicza krąg podmiotów, które
mogą ubiegać się o udzielenie zamówienia. W okresie ostatnich 5 lat na rynku polskim, została
bowiem wykonana tylko jedna realizacja spełniająca parametr wymaganych 3 tysięcy m2
powierzchni wystawienniczej wystaw stałych wykonana dla muzeum, które posiada statut lub
regulamin uzgodniony z ministrem właściwym ds. kultury.
Nadmieniamy również, iż zakres realizacji przedmiotu zamówienia we wskazanym postępowaniu,
składa się z kilku sal o łącznej powierzchni 3200 m2, z których jednak największa ma powierzchnię
ok 1200 m2. Zatem Oferent wnioskuje o dopuszczenie do wykazania spełnienia warunku
wynikającego z SIWZ, referencji łącznych w zakresie powierzchni wystawienniczej.
Również zakres prac wskazanych w salach wystawienniczych nie zawiera w sobie, szczególnych
działań wymagających wiedzy eksperckiej o przełożeniu artystyczno-scenograficznym czy też

z zakresu animacji multimedialnej, a opiera się na typowych pracach budowlanowykończeniowych, które tak samo realizowane są w muzeach jak i w innych obiektach kulturalno –
edukacyjnych.
Prosimy zatem o zmianę warunku posiadania wiedzy i doświadczenia, i dopuszczenie referencji
zrealizowanych w obiekcie pożytku publicznego o charakterze kulturalno – edukacyjnym oraz
obniżenie wymogu powierzchni wystawienniczej.
Na podstawie powyższej argumentacji, proponujemy następujący zapis:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na: robotach
budowlano-aranżacyjnych powierzchni wystawienniczej wystaw stałych*, o łącznej powierzchni
co najmniej 2.500,00 m2 (słownie: dwa tysiące pięćset metrów kwadratowych) z dostawą gablot
i ekspozytorów, zrealizowanej w muzeum** lub innym obiekcie pożytku publicznego o charakterze
kulturalno – edukacyjnym w ramach jednego lub kilku zamierzeń inwestycyjnych, z tym
że przynajmniej jedna robota ma być zrealizowana w muzeum**.
Odpowiedź:
Zamawiający, w odpowiedzi na powyższe pytanie, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy
Prawo zamówień publicznych, dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:
Treść rozdziału III ust. 1 pkt 2) SIWZ otrzymuje brzmienie:
Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że w okresie
ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert – a jeżeli okres działalności jest
krótszy, w tym okresie wykonał w sposób należyty, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończył co najmniej jedną robotę budowlaną, która polegała na: robotach
budowlano-aranżacyjnych powierzchni wystawienniczej wystaw stałych*, o łącznej powierzchni
co najmniej 2.800,00 m2 (słownie: dwa tysiące osiemset metrów kwadratowych) z dostawą gablot
i ekspozytorów, zrealizowaną w muzeum** w ramach jednego zamierzenia inwestycyjnego***.
* Jako wystawę/ekspozycję stałą należy rozumieć wystawę/ekspozycję o założonym przez
Wystawiającego/Zleceniodawcę okresie eksploatacji nie krótszym niż 1 rok.
** Przez muzeum należy rozumieć muzeum, które posiada statut lub regulamin uzgodniony
z ministrem właściwym ds. kultury; w przypadku muzeów spoza granic Rzeczypospolitej Polskiej,
przez muzeum należy rozumieć muzeum spełniające definicję ustawową w danym kraju.
*** Przez jedno zamierzenie inwestycyjne Zamawiający rozumie jedną lub kilka umów zawartych
z jednym zleceniodawcą/zamawiającym.
Zamawiający dokona oceny spełniania warunku udziału w postępowaniu zgodnie z formułą
spełnia/nie spełnia na podstawie dokumentów, o których mowa w rozdziale IV ust. 1 pkt 1) oraz 3)
SIWZ.
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 w zw. z art. 12a
ustawy Pzp dokonuje modyfikacji treści SIWZ w następujący sposób:

Treść rozdziału VII ust. 11 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Nazwa i adres Wykonawcy
OFERTA NA PRZETARG NIEOGRANICZONY nr MŚ-ZP-JK-333-4/15
„Wykonanie prac aranżacyjno-budowlanych w zakresie wystaw stałych w nowej
siedzibie Muzeum Śląskiego w Katowicach”
Nie otwierać przed dniem 02.03.2015 r., godz. 11:15
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Treść rozdziału VIII ust. 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Ofertę wraz z dokumentami należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. Katowice,
al. W. Korfantego 3, piętro I, Sekretariat, w terminie do 02.03.2015 r. do godz. 11:00.

Treść rozdziału VIII ust. 9 pkt 1 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 02.03.2015 r.
w Katowicach, al. W. Korfantego 3, II p., sala nr 209.

o

godz.

11:15 w

Muzeum

Śląskim

Działając na podstawie art. 12a w zw. z art. 38 ust 4a ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść
ogłoszenia o zamówieniu, zamieszczając w Biuletynie zamówień Publicznych ogłoszenie o zmianie
ogłoszenia. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia Zamawiający zamieszcza jednocześnie na stronie
internetowej, na której zamieszczono SIWZ oraz w swojej siedzibie.
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