WSZYSCY WYKONAWCY
ZAINTERESOWANI UDZIAŁEM W POSTĘPOWANIU
O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

Katowice, 09.12.2016
MŚ-ZP-DKB-333-27/16

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego
przedmiotem jest „Wykonanie wystawy stałej w rewitalizowanym budynku dawnej Stolarni na
terenie Muzeum Śląskiego w Katowicach”. Nr referencyjny sprawy: MŚ-ZP-DKB-333-27/16

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE DOTYCZĄCE TREŚCI SIWZ
W związku z wpływem (drogą mailową) w dniu 08.12.2016 r. do Zamawiającego pytania dot. treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej SIWZ) - Zamawiający działając na podstawie
art. 38 ust. 1 pkt 1) i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst
jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późniejszymi zmianami) zwanej dalej „ustawą Pzp”,
udziela odpowiedzi o poniższej treści:

Pytanie:
Zwracam się z prośbą o weryfikację i zmianę wymagań stawianych Wykonawcom w zakresie
posiadanej wiedzy i doświadczenia. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał w okresie
ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności
jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 zadania, każde o wartości min. 900 000,00 zł brutto
(słownie: dziewięćset tysięcy złotych) i polegające na wykonaniu wystawy w skład której
wchodziły minimum następujące elementy: stanowiska interaktywne, nagłośnienie, zabudowy o
charakterze scenograficznym, oświetlenie ekspozycyjne, treści multimedialne (np. animacje,
filmy, słuchowiska).
Bazując na dotychczasowym doświadczeniu w zakresie wyposażeń muzealnych pragniemy
poinformować, że liczba podmiotów, które realizują zamówienia o wymaganej wartości jest
bardzo mocno ograniczona. Zamawiający żądając przedstawienia dwóch referencji o wartości
przekraczającej 900 000 zł brutto znacząco ogranicza liczbę podmiotów mogących przystąpić do
postępowania. Pragniemy zwrócić uwagę, że istotne ograniczenie liczby uczestników
postępowania może istotnie zwiększyć cenę wykonania zamówienia, jak również ogranicza
konkurencję.
W związku z w/w faktami zwracamy się z prośbą o zmianę wymagań potwierdzających posiadanie
wiedzy i doświadczenia stawianych Wykonawcom w przedmiotowym postępowaniu.

Prosimy by Zamawiający uznał za spełnienie warunku określonego w wykonanie dwóch zadań
polegających na wykonaniu wystaw, w skład których wchodziły m.in. następujące elementy:
stanowiska interaktywne, nagłośnienie, zabudowy o charakterze scenograficznym, oświetlenie
ekspozycyjne, treści multimedialne na łączną wartość przekraczającą 1 800 000 zł brutto, z
których wartość jednej to min. 900 000 zł brutto.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że podtrzymuje zapisy dotyczące warunków udziału w niniejszym
postępowaniu, wskazane w SIWZ oraz ogłoszeniu o zamówieniu.

Udzielona odpowiedź na pytanie do treści SIWZ stanowi jej integralną część i zamieszczona została
na stronie internetowej, na której jest udostępniona SIWZ, a Wykonawcy zobowiązani są do
uwzględnienia jej w treści sporządzanych ofert.

Zatwierdzone przez
Alicję Knast
Dyrektor Muzeum Śląskiego w Katowicach
w dn. 09.12.2016 r.
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