
                                                                                            
Poznań, dnia 02 listopada 2016 r.

DT.5.212.46.2016                                                        
          

Dotyczy : Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – .Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy  z
dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (  t.j.  Dz.U. z 2015 r., poz. 2164), zwanej
dalej ustawą, Zamawiający informuje, że wpłynęło pytanie do treści siwz  w  w/w postępowaniu o
następującej treści:

PYTANIE 

„Proszę  o  wyjaśnienie  zapisów  specyfikacji  przetargowej  dotyczącej  postepowania
DT.5.212.46.2016 na Dostawa, montaż i uruchomienie systemu wspierania organizacji  ruchu na
terenie przyległym do oddziału Arena.

Zamawiający wymaga referencji na kwotę 200.000,00 zł na montaż systemu zapór automatycznych,
a postępowanie dotyczy również montażu kamer, systemu kontroli dostępu.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli oferent posiada referencje na system zapór 
automatycznych na kwotę 120.000,00 i na 80.000,00 na montaż systemu monitoringu wizyjnego, 
który jest również przedmiotem postępowania.”

ODPOWIEDŹ
Zamawiający nie dokonuje oceny oferty przed terminem ich składania.

MODYFIKACJA  SIWZ

Działając  na  podstawie  z  art.  38  ust.  4  w/w  ustawy,  Zamawiający  dokonuje   następującej
modyfikacji siwz:

1. Zmienia się zapis w załączniku nr 1 do SIWZ:
 było:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:
a. Posiadania wiedzy i doświadczenia:

Zamawiający  uzna  warunek  za  spełniony,  jeśli  Wykonawca  wykaże,  iż  wykonał
należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres
prowadzenia  działalności  jest  krótszy  to  w  tym  okresie,  co  najmniej  jedną  dostawę
polegającą na dostawie zapór automatycznych wraz z instalacją o wartości, co najmniej  
200 000,00 PLN brutto. 



Jest:
O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się  Wykonawcy,  którzy  spełniają  warunki
dotyczące:

b. Posiadania wiedzy i doświadczenia:
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności  jest  krótszy  w  tym  okresie,  co  najmniej  jedną  dostawę  systemu  wspierania
organizacji ruchu wraz z instalacją, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto. * W skład
systemu musiały  wchodzić zapory automatyczne.
* Wartość dostawy dotyczy jednego kontraktu, nie dopuszcza się sumowania dostaw wykonanych w ramach
kilku umów.

2. W pkt. 5 SIWZ

Było:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca:

- wykaże, iż wykonał należycie w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania

ofert,  a  jeśli  okres  prowadzenia  działalności  jest  krótszy  to  w tym okresie,  co  najmniej  jedną

dostawę polegającą na dostawie zapór automatycznych wraz z instalacją o wartości, co najmniej

200 000,00 PLN brutto. 

Jest:

Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeśli Wykonawca wykaże, iż wykonał należycie w
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeśli okres prowadzenia
działalności  jest krótszy  to w tym okresie,  co najmniej jedną dostawę systemu wspierania
organizacji ruchu wraz z instalacją, o wartości co najmniej 200 000,00 PLN brutto. * W skład
systemu musiały  wchodzić zapory automatyczne.
* Wartość dostawy dotyczy jednego kontraktu, nie dopuszcza się sumowania dostaw wykonanych w ramach
kilku umów.

3. Zmienia się określony w pkt 11 SIWZ termin  składania i otwarcia ofert z dnia 03.11.2016 r. na
dzień  08.11.2016 r. Godziny pozostają bez zmian.
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