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ZMIANY DO SIWZ 

– TREŚĆ PYTAŃ WRAZ Z ODPOWIEDZIAMI I ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  
w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Modernizacja (przebudowa) 
wybranych pomieszczeń mająca na celu zwiększenie ich dostępności dla osób  
z niepełnosprawnościami oraz podniesienie poziomu bezpieczeństwa budynku, 
ul. Maszyńskiego 10/Wiejska 10 – wejście A” [sygnatura postępowania  
– ZP.CO-33/2020]. 

 
Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) dalej „ustawa Pzp”, w związku z wnioskami 
o wyjaśnienie treści SIWZ, które wpłynęły do Zamawiającego, poniżej zamieszczamy treść 
kolejnych pytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego.  
 
Pytanie nr 3 

„Zamawiający w odpowiedziach z dnia 19.02 dodał nowy zapis w umowie: 

 
y)      wyznaczenia co najmniej 2 osób do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie prac 

dotyczących budowy systemów techniki ochronnej (CCTV i SWiN), z których każda 
posiada jednocześnie zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników 
zabezpieczenia technicznego oraz posiada doświadczenie w realizacji minimum 2 prac 
polegających na wykonaniu systemów sygnalizacji włamania i napadu SA-3 i SA-4 (wg. 
PN-E-08390/14:1993 – aktualna do 2009 r.) lub stopniu 3 – 4 (wg. PN EN-50131-
1:2009) potwierdzonymi referencjami wystawionymi przez podmiot na rzecz którego 
prace te były realizowane. 

  

Czy zamawiający ma namyśli iż 2 osoby skierowane do realizacji zamówienia muszą posiadać 
referencję, iż wykonały takie prace. Referencje osobowe nie są wystawiane. Prosimy o 
zmianę tego punktu, w SIWZ nie ma takiego wymagania. Proponujemy aby w zapisie zawarte 
było, że Wykonawca skieruje pracowników posiadających zaświadczenie o wpisie na listę 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz np. jedna osoba 
posiadająca ukończony kurs „ PRACOWNIKA ZABEZPIECZENIA TECHNICZNEGO 
INSTALOWANIE I KONSERWACJA SYSTEMÓW ZABEZPIECZEŃ TECHNICZNYCH STOPNI 1 – 
4/KLAS SA1 – SA4/NO”.” 
 

Odpowiedź nr 3: 
1. W Załączniku nr 5 do SIWZ - „Wzór umowy”, § 4 ust. 2 lit y) otrzymuje brzmienie:  

„y) wyznaczenia co najmniej 2 osób do realizacji przedmiotu zamówienia w zakresie prac 
dotyczących budowy systemów techniki ochronnej (CCTV i SWiN), z których każda 
posiada jednocześnie zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników 
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zabezpieczenia technicznego oraz posiada doświadczenie w realizacji minimum  
2 prac polegających na wykonaniu systemów sygnalizacji włamania i napadu  
SA-3 i SA-4 (wg. PN-E-08390/14:1993 – aktualna do 2009 r.) lub stopniu 3 – 4  
(wg. PN EN-50131-1:2009) potwierdzonymi oświadczeniem pracownika,  
że zrealizował usługi, o których mowa w przedmiotowym postanowieniu umowy.” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4a ustawy Pzp Zamawiający wprowadza zmiany w  treści SIWZ 
i  odpowiednio w ogłoszeniu o zamówieniu. 

Zmiany w załączonym dokumencie zostały oznaczone kolorem zielonym*. 
 
Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert, tym samym następujące punkty SIWZ 
otrzymują nowe brzmienie: 
 
§ 10 ust 1 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 
Ofertę należy złożyć w siedzibie zamawiającego w Warszawie, w Kancelarii Głównej przy  

ul. Wiejskiej 10, parter wejście „D” w terminie do dnia 17 marca 2021 r. do godz. 14:00 

i zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w § 10 ust. 12 SIWZ. 

 

§ 10 ust 4 SIWZ otrzymuje brzmienie: 
 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17 marca 2021 r. godz. 14:30, w siedzibie Zamawiającego. 
 

Wszelkie zmiany treści SIWZ stanowią jej integralną część i są wiążące dla Wykonawców. 
Odpowiednim zmianom podlega również ogłoszenie o zamówieniu. 
Pozostałe zapisy SIWZ, nie ulegają zmianie. 
 

*UWAGA!!!! Załączniki po zmianach z dnia 05.03.2021 r. 

 Zał. nr 5 do SIWZ po zmianach z dn. 05.03.2021 r. - Wzór umowy ZP.CO-33/2020 
zostaje zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego i zastępuje dotychczasowy 
dokument. tj. Zał. nr 5 do SIWZ po zmianach z dn. 19.02.2021 r. - Wzór umowy ZP.CO-
33/2020. 
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