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Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie projektu wykonawczego aranżacji wystawienniczej i dokumentacji instalacji technicznej do obsługi wystaw stałych 
w budynkach „Rafał” i „Juliusz”, na terenie dawnego Szpitala Miejskiego nr 1 
w Rybniku

Przekazuję Państwu pytanie Wykonawcy wraz z odpowiedzią Zamawiającego. Proszę 
o uwzględnienie tych wyjaśnień przy opracowywaniu oferty przetargowej.
Pytanie: 
Zgodnie z rozdziałem IV pkt 1.2.3) „Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał co najmniej dwa zadania polegające na opracowaniu wraz z koncepcją projektów wykonawczych interaktywno-multimedialnych wystaw stałych o powierzchni co najmniej 1000 m2 
i szacowanym koszcie realizacji – minimum 8.000.000 PLN brutto każda, z czego przynajmniej jednej o charakterze przyrodniczym.”
Biorąc pod uwagę przedmiot zwracamy uwagę, że wykonanie koncepcji nie wchodzi 
w zakres niniejszego zadania. Ponadto, Zamawiający dysponuje projektami koncepcyjnymi, które załączył do dokumentacji przetargowej. Zgodnie z art. 22 ust 1 a ustawy PZP, Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności. Nieuzasadnionym zatem są stawiane obecnie przez Zamawiającego wymagania, co do doświadczenia oczekiwanego od oferentów. Zamawiający w ten sposób stawia wygórowane, nieadekwatne do przedmiotu zamówienia wymagania, a tym samy w sposób bezpośrednio ogranicza krąg potencjalnych wykonawców, którzy są obiektywnie w stanie wykonać niniejsze zamówienie.
W  nawiązaniu do powyższego, zwracamy również uwagę, że znacznie ograniczający jest wymóg, aby obie wystawy miały szacowany koszt realizacji powyżej 8.000.000 PLN brutto. W oparciu o posiadane doświadczenie, a także biorąc pod uwagę potrzeby Zamawiającego Wykonawca pragnie zauważyć, że przedmiotowe zamówienie mógłby z powodzeniem wykonać Wykonawca, który posiada doświadczenie przy projektowaniu wystaw stałych, 
w tym o szacowanej wartości realizacji powyżej 8.000.000 PLN brutto, jednak nie koniecznie o charakterze przyrodniczym. Jest to naszym zdaniem wymagania nadmierne, bez uzasadnienia zawężające krąg podmiotów mających wysączające doświadczenie 
i potencjalnie zdolnych do wykonania tego zamówienia. Powoduje to zatem naruszenie zasady uczciwe konkurencji, ale również będzie wpływać na ceny ofert, jakie Zamawiający otrzyma w tym postępowaniu. Nie ulega bowiem wątpliwości, że konkurencyjność wśród oferentów, to też konkurencyjne ceny dla samego Zamawiającego.

W związku z powyższym Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zmianę zapisów SIWZ:
„Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy – w tym okresie), należycie wykonał co najmniej dwa zadania polegające na opracowaniu projektów wykonawczych interaktywno-multimedialnych wystaw stałych o powierzchni co najmniej 1000 m2, z czego:
- przynajmniej jedna o charakterze przyrodniczym
- przynajmniej jedna o szacowanym koszcie realizacji – minimum 8.000.000 PLN brutto.”

Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę warunku zgodnie z brzmieniem zaproponowanym przez Wykonawcę. Jednakże, po przeanalizowaniu uwag zawartych w pytaniu, Zamawiający modyfikuje warunek udziału w postępowaniu, który otrzymuje brzmienie: 
Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności gospodarczej jest krótszy - 
w tym okresie), należycie wykonał co najmniej dwa zadania polegające na opracowaniu projektów wykonawczych interaktywno - multimedialnych wystaw stałych o powierzchni co najmniej 1000 m2 i szacowanym koszcie realizacji - minimum 8.000.000 PLN brutto każda, 
z czego przynajmniej jednej o charakterze przyrodniczym.


Zgodnie z art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych, aby umożliwić Wykonawcom wprowadzenie w ofertach zmian wynikających z wyjaśnień SIWZ Zamawiający przedłuża termin składania ofert do 21 sierpnia 2018 r. do godz. 09:30. Otwarcie ofert odbędzie się 
21 sierpnia 2018 r. o godz. 10:00 w sali 257.

W związku ze zmianą terminu składania i otwarcia ofert oraz wprowadzeniem informacji dodatkowych zgodnie z art. 12a ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych informuję, 
o przekazaniu przez Zamawiającego Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej zmiany ogłoszenia o zamówieniu 2018/S 133-303268 (nr dokumentu 303268-2018). Zamawiający zamieści treść ogłoszenia na swojej stronie internetowej po publikacji ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej albo upływie 48 godzin od potwierdzenia otrzymania ogłoszenia przez Urząd Publikacji Unii Europejskiej.








