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Informacja dla Wykonawców nr 3 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zapytania ofertowego  

pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: „Wyposażenie budynków A, B i C-1  

w DSO”, znak: AG.I.272.2.37.2020. 

 

Zamawiający, w związku z zadanym pytaniem udziela wyjaśnień: 

 

 

Pytanie 1: 

O jaki zakres chodzi, bo są 2 sprzeczne informacje kolejno po sobie: 

Zapytania Ofertowego pn.: Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania: ,,Wyposażenie budynków 

A, B i C-1 w DSO" 

 

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej dźwiękowego 

systemu ostrzegania DSO w budynkach B i C1 Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, 

zlokalizowanych przy al. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje wszelkie zapisy opisu przedmiotu zamówienia – Załącznik nr 2 do Zapytania. 

 

 

Pytanie 2: 

Czy nie jest pomyłka wymóg osobą posiadającą uprawnienia ...w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 

telekomunikacyjnych? 

Oświadczam oraz zwracam uwagę, iż DSO to instalacja elektryczna, złożona z urządzeń 

elektrycznych i połączona przewodami elektrycznymi wiodącymi prąd elektryczny, oraz nie służy 

telekomunikacji w sensie wykonywania usług z zakresu telekomunikacji? 

Ja jako osoba posiadającą uprawnienia ...w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych bez 

ograniczeń projektuję te instalacje od 1994 roku! 

Między innymi projektowałam DSO u Państwa w 2007 roku. 

Natomiast osoby z uprawnieniami telekomunikacyjnymi nie mają uprawnień do projektowania 

instalacji elektrycznych i tego nie robia, nie znaja sie na tym. 

 

 

 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 7  

do Zapytania. 

 

Pytanie 3: 

PS wskazanie projektanta z telekomunikacji ogranicza prawa elektryka do projektowania 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 7  

do Zapytania. 

 

Pytanie 4: 

Na dodatek kryterium ostatnie trzy lata, nie wiadomo dlaczego tylko te ostatnie trzy, też dyskryminuje 

mnie, gdyż ostatni projekt DSO o tym rozmiarze wykonałam w Galerii ECHO, a obecnie dopiero jestem 

w trakcie projektu DSO dla Galerii Świętokrzyskiej. 

Jeśli zatem Państwo będziecie mieć problem z rozstrzygnięciem konkursu, oraz zmienicie kryterium, 

proszę o informację. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące warunków udziału w postępowaniu – Załącznik nr 7  

do Zapytania. 

 

 

 

       
z up. Dyrektora Generalnego  
Marek Lisowski  
Dyrektor Biura Administracyjno-Gospodarczego 

 


