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Piaski, 6 września 2018 

DO: WSZYSCY UCZESTNICY POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO 

 

Dotyczy zamówienia: budowa sieci komputerowej z dedykowaną instalacją elektryczną 
oraz przystosowanie pomieszczeń do pełnienia funkcji serwerowni w systemie zaprojektuj 
i wybuduj w ramach realizowanego projektu pn. „Modernizacja i rozbudowa systemów 
informatycznych samorządów województwa lubelskiego w celu podniesienia jakości usług 
publicznych” współfinansowanego ze środków UE w ramach RPO WL 2014-2020,  
Oś priorytetowa 2 Cyfrowe Lubelskie, Działanie 2.1 Cyfrowe Lubelskie. 

Postępowanie przeprowadza podmiot (Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego), 
któremu zamawiający powierzyli przeprowadzenie postępowania.  

Fundacja Fundusz Lokalny im. Jana III Sobieskiego działając w oparciu o art. 38 ust. 1 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 roku 
poz. 1579 ze zmianami), w odpowiedzi na zadane pytania udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1.  

Proszę o informację z kim należy się kontaktować aby umówić się na wizję lokalną  
dotyczy Ulan‐Majorat i Krasnystaw. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający wyznaczył osobę uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami w rozdziale 
VII pkt. 13 SIWZ (strona 17), która to osoba będzie pośredniczyć w uzgodnieniu terminów wizji 
lokalnych w wymienionych w zapytaniu lokalizacjach. Zamawiający wskaże za pośrednictwem 
w/w osoby kontakty telefoniczne do osób u Zamawiającego 1K oraz Zamawiającego 1U, 
które to osoby będą odpowiedzialne za aspekt organizacyjny wizji lokalnej. 

Pytanie 2.  

Czy Zamawiający dysponuje rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji budynków 
objętych pracami? (w formie papierowej lub elektronicznej). Odpowiedź na to pytanie ma 
istotny wpływ na czas realizacji oraz koszt opracowania projektów objętych przetargiem.  

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający 1K (Powiat Krasnostawski) dysponuje, a Zamawiający 1U (Gmina Ulan-Majorat) 
nie dysponuje rysunkami rzutów poszczególnych kondygnacji budynków objętych pracami. 

Pytanie 3. 

Czy w zakres prac objętych przetargiem wchodzi również okablowanie pionowe 
(miedziane lub światłowodowe) to jest połączenie projektowanej serwerowni 
z istniejącym przyłączem teletechnicznym w budynku. 
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Odpowiedź Zamawiającego. 

Doprowadzenie przyłączy teletechnicznych do projektowanych serwerowni 
nie wchodzi w zakres niniejszego postępowania. 

Pytanie 4. 

Prosimy o umożliwienie przeprowadzenia wizji lokalnej w budynkach objętych przetargiem w dniu:  

− XX.09.2018 r. o godz. X0.00 — Urząd Gminy Ulan-Majorat 

− XX.09.2018 r. o godz. X0.00 — Starostwo Powiatowe w Krasnymstawie. 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający akceptuje zaproponowane przez Pytającego terminy wizji lokalnych. Zamawiający 
wskaże za pośrednictwem osoby wskazanej w rozdziale VII pkt. 13 SIWZ (strona 17) kontakty 
telefoniczne do osób u Zamawiającego 1K oraz Zamawiającego 1U, z które to osoby będą 
odpowiedzialne za aspekt organizacyjny wizji lokalnej. 

Pytanie 5. 

Czy Zamawiający przy ocenie zdolności technicznej w zakresie projektu uzna warunek 
za spełniony jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu 
składania ofert wykonał co najmniej jeden projekt wykonawczy obejmujący rozbudowę 
lub budowę instalacji systemu okablowania strukturalnego obejmującego co najmniej 
38 punktów logicznych (2xRJ45) i 38 punktów elektrycznych (4x230V). 

Odpowiedź Zamawiającego. 

Zamawiający zmienia warunek zdolności technicznej [dokument SIWZ, rozdział V, 
pkt. 1.2.3 a) tiret pierwsze] w sposób określony w tabeli poniżej 
(treść zmienianą oznaczono podświetleniem w kolorze zielonym). 

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
jednego projektu wykonawczego obejmującego rozbudowę lub budowę 
instalacji systemu okablowania strukturalnego obejmującego co najmniej 
50 punktów przyłączeniowych 

TREŚĆ PO ZMIANIE: 

w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
jednego projektu wykonawczego obejmującego rozbudowę lub budowę 
instalacji systemu okablowania strukturalnego obejmującego co najmniej 
35 punktów przyłączeniowych 
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Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert na 21 września 2018 roku 
odpowiednio: godzina 11:00 (składanie) oraz 11:30 (otwarcie). 

Ponadto Zamawiający (w związku z w/w zmianami) zmienia treść SIWZ, Załącznika nr 3 do SIWZ 
oraz Załącznika nr 4 do SIWZ w miejscach oraz w sposób określony poniżej 
(treść zmienianą oznaczono podświetleniem w kolorze zielonym): 

1. miejsce: SIWZ, rozdział X, pkt. 10 (strona 21): 

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: 

Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Pełnomocnika 
Zamawiających z wyraźnym dopiskiem / oznaczeniem: 

Oferta – budowa sieci komputerowej z dedykowaną instalacją 
elektryczną oraz przystosowaniem pomieszczenia do pełnienia funkcji 

serwerowni w systemie zaprojektuj i wybuduj,  
zadanie nr <tu nr zadania: 1K i/lub 1U>. 

Nr sprawy: FS/CL/01/2018. 

Nie otwierać przed 17 września przed godziną 11:30. 

TREŚĆ PO ZMIANIE: 

Koperta (opakowanie) powinna być zaadresowana do Pełnomocnika 
Zamawiających z wyraźnym dopiskiem / oznaczeniem: 

Oferta – budowa sieci komputerowej z dedykowaną instalacją 
elektryczną oraz przystosowaniem pomieszczenia do pełnienia funkcji 

serwerowni w systemie zaprojektuj i wybuduj,  
zadanie nr <tu nr zadania: 1K i/lub 1U>. 

Nr sprawy: FS/CL/01/2018. 

Nie otwierać przed 21 września przed godziną 11:30. 

2. miejsce: SIWZ, rozdział XI, pkt. 2 (strona 23): 

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: 
Oferty należy składać w Piaskach (budynek Urzędu Miejskiego 
w Piaskach), Lubelska 77, pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 17 września 2018 roku do godziny 11:00 

TREŚĆ PO ZMIANIE: 

Oferty należy składać w Piaskach (budynek Urzędu Miejskiego 
w Piaskach), Lubelska 77, pokój nr 1, w nieprzekraczalnym terminie: 

do dnia 21 września 2018 roku do godziny 11:00 
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3. miejsce: SIWZ, rozdział XI, pkt. 8 (strona 23): 

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: 

Otwarcie ofert nastąpi w Piaskach (budynek Urzędu Miejskiego 
w Piaskach), Lubelska 77, pokój nr 11, w terminie:  

w dniu 17 września 2018 roku o godzinie 11:30 

TREŚĆ PO ZMIANIE: 

Otwarcie ofert nastąpi w Piaskach (budynek Urzędu Miejskiego 
w Piaskach), Lubelska 77, pokój nr 11, w terminie:  

w dniu 21 września 2018 roku o godzinie 11:30 

4. miejsce: Załącznik nr 3 do SIWZ (Oświadczenie) – sekcja II, pkt. 15 a) (strona 3): 

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: 

Czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu odnośnie warunku 
zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli 
wykaże się wykonaniem: 

▪ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
jednego projektu wykonawczego obejmującego rozbudowę lub budowę 
instalacji systemu okablowania strukturalnego obejmującego co 
najmniej 50 punktów przyłączeniowych, 

▪ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
jednej roboty budowlanej obejmującej rozbudowę lub budowę instalacji 
systemu okablowania strukturalnego o wartości brutto nie mniejszej niż 
100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy zł i 00/100), 

TREŚĆ PO ZMIANIE: 

Czy Wykonawca spełnia warunki udziału w postępowaniu odnośnie warunku 
zdolności technicznej - Zamawiający uzna, iż Wykonawca spełni warunek, jeżeli 
wykaże się wykonaniem: 

▪ w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
jednego projektu wykonawczego obejmującego rozbudowę lub budowę 
instalacji systemu okablowania strukturalnego obejmującego co 
najmniej 35 punktów przyłączeniowych, 

▪ w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 
jednej roboty budowlanej obejmującej rozbudowę lub budowę instalacji 
systemu okablowania strukturalnego o wartości brutto nie mniejszej niż 
100 000,00 PLN brutto (słownie: sto tysięcy zł i 00/100), 
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5. miejsce: Załącznik nr 4 do SIWZ (Wykaz) – przypis nr 1 (dół strony 2): 

TREŚĆ PRZED ZMIANĄ: 

Projekt wykonawczy winien dotyczyć rozbudowy lub budowy instalacji 
systemu okablowania strukturalnego obejmującego co najmniej 50 
punktów przyłączeniowych. 

TREŚĆ PO ZMIANIE: 

Projekt wykonawczy winien dotyczyć rozbudowy lub budowy instalacji 
systemu okablowania strukturalnego obejmującego co najmniej 35 
punktów przyłączeniowych. 

W związku z w/w zmianami Zamawiający publikuje dodatkowo na stronie internetowej (na której 
Zamawiający udostępnia SIWZ) zmodyfikowaną SIWZ, zmodyfikowany Załącznik nr 3 do SIWZ 
oraz zmodyfikowany Załącznik nr 4 do SIWZ, tworząc nazwy plików tychże dokumentów przez 
zastąpienie wyrażenia „20180831” w nazwach plików przed modyfikacją wyrażeniem „20180906”. 
W wymienionych w zdaniu poprzedzającym dokumentach treść zmienianą oznaczono 
podświetleniem w kolorze zielonym. 

 

 

………………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………. 

miejscowość data czytelny podpis lub podpis i pieczątka imienna 
upoważnionych przedstawicieli Wykonawcy 

 


