Warszawa, 19 czerwca 2020 r.
Sąd Najwyższy
PI. Krasińskich 2/4/6
00-951 Warszawa
Do Wykonawców

KPP 1-2211-3/19/20
dotyczy:

przetargu ograniczonego na obsługę eksploatacyjną i serwis techniczny
systemów i instalacji technicznych w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru
Sprawiedliwości

Sąd Najwyższy, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zra.), zwanej dalej „ustawą", przekazuje treść
zapytań złożonych do treści ogłoszenia o zamówieniu i specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, zwanej dalej „SIWZ", wraz z udzieloną odpowiedzią.
Pytanie nr 1:
Działając w imieniu (...) (dalej: „Wykonawca"), stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wnosimy o modyfikację punktu III.1.3.a) ogłoszenia poprzez dodanie
zapisu:
Każdy z wymienionych w warunku systemów oraz instalacji technicznych, musi wystąpić w
budynkach spełniających podane wymagania, a wskazanych przez wykonawcę w składanej
ofercie, przynajmniej jeden raz.
Pytanie nr 2:
Działając w imieniu (...) (dalej: „Wykonawca"), stosownie do art. 38 ust. 1 ustawy Prawo
zamówień publicznych, wnosimy o modyfikację punktu III. 1.3.a) ogłoszenia oraz punktu IV. 1.1.3)
siwz (dot. warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej)
poprzez dodanie zapisu:
Każdy z wymienionych w warunku systemów oraz instalacji technicznych, musi wystąpić w
budynkach spełniających podane wymagania, a wskazanych przez wykonawcę w składanej
ofercie, przynajmniej jeden raz.
Odpowiedź na pytanie nr 1 i 2:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu do ogłoszenia o
zamówieniu i SIWZ. Zgodnie z treścią punktu III. 1.3) lit. a ogłoszenia o zamówieniu oraz
Rozdziału IV ust. 1 pkt. 1.1 ppkt. 3 lit. a SIWZ, dla każdej z wykazanych usług w celu
potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz do kwalifikacji wykonawców
należy wykazać, że polegała ona na obsłudze eksploatacyjnej i serwisie technicznym
wymienionych w w/w ogłoszeniu systemów i instalacji technicznych, tj.:
- systemu centralnego nadzoru technicznego;
- systemu sygnalizacji włamania i napadu (z wyłączeniem Obsługi użytkowej);
- systemu kontroli dostępu (z wyłączeniem Obsługi użytkowej);
- dźwigu osobowego;
- systemu elektroenergetycznego z UPS i generatorem prądu;
- centralnego systemu wentylacji mechanicznej z klimatyzacją;
- systemu sygnalizacji pożaru;

- systemu instalacji przeciw pożarowej (instalacja wodna i gazowa);
w nieruchomości stanowiącej budynek użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej nie
mniejszej niż 25 000 m2.
Jednocześnie Zamawiający zwraca uwagę, iż wykaz wykonanych/wykonywanych usług
składany jest przez Wykonawców wraz z wnioskiem o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
prowadzonym w trybie przetargu ograniczonego, a nie jak wskazano w w/w pytaniach, wraz z
ofertą.
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w przedmiotowym postępowaniu nie
ulega zmianie.
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