PZP.271.35.2020

Warszawa, dnia 29 grudnia 2020

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego pn. : Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia w Muzeum
Historii Żydów Polskich POLIN
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ
W związku z wpłynięciem zapytań do treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(dalej „SIWZ”) i załączników, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019, poz. 1843), dalej „Ustawa”, Zamawiający udziela
odpowiedzi zgodnie z poniższym:
Pytanie 1:
Czy w zakresie legitymowania się stosownym doświadczeniem wymaganym w SIWZ
Wykonawca może zsumować powierzchnię wystawową z kilkunastu (np. 8) lokalizacji
realizowanych w ramach jednej umowy? Czy adekwatnie i proporcjonalnie do przedmiotu
zamówienia doświadczenie dotyczy ochrony w jednym budynku? Sumowanie powierzchni z
kilku budynków będzie świadczyło o ich niewielkiej powierzchni a co za tym idzie
zdecydowanie nieporównywalnym schemacie organizacyjnym ochrony, a więc również
nieporównywalnie mniejszym doświadczeniu wykonawcy w świadczenia usługi ochrony w
obiekcie zbliżonym do obiektu Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że uzna za potwierdzające spełnianie warunku udziału w
postępowaniu usługi, które były lub są świadczone w ramach jednej umowy w kilku
obiektach, pod warunkiem, że co najmniej 1000m2 powierzchni wystawowej tych obiektów
spełnia warunki określone w Rozdziale 5 ust.1 punkt 2) podpunkt 1) SIWZ.
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Pytanie 2:
Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu wskazał obowiązek legitymowania się
przez Wykonawcę doświadczeniem polegającym na ochronie osób i mienia powierzchni
wystawowej. Czy będzie wystarczającym posiadanie przez Wykonawcę doświadczenia
polegającego na realizacji usługi ochrony osób i mienia powierzchni wystawowych jedynie za
pomocą środków ochrony technicznej? Czy w zakresie doświadczenia i realizacji usługi
wymagane jest pełnienie obowiązków przez pracownika ochrony bezpośrednio na
powierzchni wystawowej w godzinach udostępnienia dla zwiedzających?

Odpowiedź:
Zamawiający wskazał w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2) podpunkt 1) SIWZ, że usługi muszą polegać
na ochronie osób i mienia, przez co Zamawiający rozumie usługi świadczone przez
pracowników ochrony w obiekcie, a nie zabezpieczenie techniczne.

