PZP.271.20.2020

Warszawa, dnia 11 września 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 Zamawiający dopuszcza posiadanie przez pracowników znajomości języka angielskiego
na poziomie min. B1 wymaganego w warunkach udziału w postępowaniu (Rozdział 5)
weryfikowanej na podstawie rozmowy wstępnej, o której mowa w SOPZ? Powyższe dotyczy
pracowników, którzy nie posiadają dokumentu potwierdzającego znajomość języka
angielskiego na poziomie min. B1 ale mogą wykazać się odpowiednią znajomością języka
angielskiego. Jeżeli tak, to czy wystarczy oświadczenie Wykonawcy o posiadaniu przez
pracownika wymaganej w SIWZ znajomości języka?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią SIWZ, Zamawiający nie wymaga certyfikatów ani innych
dokumentów potwierdzających znajomość języka angielskiego na poziomie B1. Stosowne
oświadczenie w tym zakresie, Wykonawca składa zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik
nr 2A do SIWZ.

Pytanie 2:
Czy ten sam pracownik może być wpisany w Wykazie osób na spełnienie warunku udziału w
postępowaniu jako posiadający znajomość języka angielskiego i przeszkolony z rozpoznania
pirotechnicznego i posiadający ważne badanie lekarskie do pracy na urządzeniach RTG?
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Powyższe nie dotyczy dodatkowych pracowników branych pod uwagę w kryterium oceny
ofert.

Odpowiedź: Tak.

Pytanie 3:
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 wymaga, aby każda z usług wykazywana na potwierdzenie
spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, była realizowana
w jednym obiekcie spełniającym wymagania określone w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ.

Pytanie 4:
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 za
pomocą środków ochrony technicznej? Czy wymagane jest pełnienie stałego dyżuru
pracownika bezpośrednio na powierzchni wystawowej w godzinach udostępnienia dla
zwiedzających?

Odpowiedź: Zamawiający wskazał w Rozdziale 5 ust. 1 pkt 2 lit. a 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.

Pytanie 5:
Czy zakres usług wymaganych w warunkach udziału w postępowaniu w Rozdziale 5 powinien
obejmować również ochronę lub dozór powierzchni wystawowej? Pytanie jest uzasadnione,
gdyż Wykonawca może świadczyć usługi w Obiekcie posiadającym wymaganą powierzchnię
wystawową lecz zakres umowy może nie obejmować świadczenia usługi bezpośrednio na
wystawie adekwatnie i proporcjonalnie do zakresu obowiązków wynikających z niniejszego
zamówienia.
Odpowiedź: Zgodnie z treścią Rozdziału 5 ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ, Wykonawca zobowiązany
jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje) należycie co najmniej dwie usługi (wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były
wykonywane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie) polegające na ochronie osób i mienia w instytucji kultury lub innych
obiektach użyteczności publicznej o powierzchni wystawowej co najmniej 1 000 m kw., z
wyłączeniem obiektów, których przeważająca działalność polega na handlu lub gastronomii o
wartości usług 1 000 000,00 zł brutto każda (słownie: jeden milion złotych) trwających przez
okres co najmniej 12 miesięcy każda.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i
terminu wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia
rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość
i termin) wykonywania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w Wykazie usług. Jedna
usługa oznacza jedną umowę.

Pytanie 6:
Czy wartość 1 000 000,00 zł brutto odnośnie doświadczenia ma dotyczyć okresu 12

miesięcy? tzn czy w okresie ostatnich trzech lat wartość wykonanej lub wykonywanej
umowy wynosiła 1 000 000,00 zł brutto (tj. min. 334 000,00 zł brutto rocznie) czy w okresie
12 miesięcy?

Odpowiedź: Zgodnie z treścią Rozdziału 5 ust. 1 pkt 2 lit. a SIWZ, Wykonawca zobowiązany
jest wykazać, iż w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał (w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych – wykonuje) należycie co najmniej dwie usługi (wraz z
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były
wykonywane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są
wykonywane należycie) polegające na ochronie osób i mienia w instytucji kultury lub innych
obiektach użyteczności publicznej o powierzchni wystawowej co najmniej 1 000 m kw., z
wyłączeniem obiektów, których przeważająca działalność polega na handlu lub gastronomii o
wartości usług 1 000 000,00 zł brutto każda (słownie: jeden milion złotych) trwających przez
okres co najmniej 12 miesięcy każda.
W przypadku usług będących w trakcie wykonywania, wymagania w zakresie wartości i
terminu wykonywania danej usługi, dotyczą części umowy już zrealizowanej (tj. od dnia
rozpoczęcia wykonywania usługi do upływu terminu składania ofert) i te parametry (wartość
i termin) wykonywania usługi Wykonawca obowiązany jest podać w Wykazie usług. Jedna
usługa oznacza jedną umowę.

Pytanie 7:
Czy do wartość 1 000 000,00 zł brutto odnośnie doświadczenia Wykonawca może wliczyć
wynagrodzenie za usługi ochrony w zakresie np. konserwacji lub serwisowania urządzeń,
konwojowania, monitorowania lub podjazdów grup interwencyjnych?

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że Wykonawca może wliczyć wynagrodzenie za usługi
w zakresie konwojowania, monitorowania lub podjazdów grup interwencyjnych, jednak nie
za usługi konserwacji lub serwisowania urządzeń.

Pytanie 8:
Czy Wykonawca musi wskazać konkretne daty i miejsca uzyskania przez koordynatora
ochrony niezbędnego, wymaganego SIWZ, doświadczenia?
Odpowiedź: Tak. Wykonawca musi wykazać te informacje w oświadczeniu, którego wzór
stanowi załącznik nr 2A do SIWZ.

Pytanie 9:
Czy przed podpisaniem umowy Wykonawca ma przedłożyć do wglądu Zamawiającemu
oryginały dokumentów (certyfikatów, zaświadczeń, dyplomów) potwierdzających posiadane
uprawnienia określone w SIWZ przez pracowników wskazanych przez Wykonawcę w
załączonym do oferty wykazie osób skierowanych do realizacji zamówienia?
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie wymagał w tym zakresie innych dokumentów, niż
potwierdzające posiadanie przez osoby skierowane do realizacji zamówienia wymaganego
przez Zamawiającego wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Pytanie 10:
Czy Wykonawca otrzyma punkty w kryterium oceny ofert w zakresie kwalifikacji
pracowników na podstawie certyfikatów potwierdzających uprawnienia?

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że oceny ofert będzie dokonywał na podstawie
oświadczenia złożonego przez Wykonawcę (zgodnie ze wzorami stanowiącymi załączniki nr 2
i 2A do SIWZ)

Pytanie 11:
Zamawiający w projekcie umowy w § 13 ust. 2 wymaga od Wykonawcy polisy OC na kwotę
nie mniejsza niż 10 000 000,00 zł podczas gdy w warunkach udziału w postępowaniu
wymagana jest polisa OC na 2 500 000,00 zł. Prosimy o potwierdzenie niniejszych
warunków.

Odpowiedź: Tak. Potwierdzenie spełnienia warunków udziału w postępowaniu w zakresie
sytuacji ekonomicznej i finansowej jest czym innym, niż posiadanie przez cały czas
trwania umowy ubezpieczenia OC.

Pytanie 12:
Czy koordynator ma stanowisko w Obiekcie i pracuje w godzinach wskazanych w SIWZ czy
jest jedynie pracownikiem biurowym Wykonawcy, nadzorując realizację usługi bez
konieczności przebywania na Obiekcie?
Odpowiedź: Koordynator realizuje swoje obowiązki w chronionym obiekcie.

