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BOU-IV.272.4.2017

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o
ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.) na
zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie (BOU-IV.272.4.2017)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego
postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie:
Czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, czy też
ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne (oddzielne centrale)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w lokalizacjach: ul. Marszałkowska 3/5 (Warszawa), al. Solidarności 81
(Warszawa) oraz ul. Kolegialna 15 (Płock) zainstalowane są modułowe systemy alarmowe,
natomiast w pozostały lokalizacjach – systemy autonomiczne (oddzielne centrale).

Pytanie:
Czy systemy ochrony przeciwpożarowej podlegają bezpośrednio stałemu monitorowaniu przez
Wykonawcę i wstępną weryfikacje przyczyn przed wezwaniem Straży Pożarnej?
Odpowiedź:
Systemy ochrony przeciwpożarowej podlegają bezpośrednio stałemu monitorowaniu przez
wykonawcę i dokonywana jest wstępna weryfikacja przed wezwaniem straży pożarnej.

Pytanie:
Prosimy o dokładne opisanie w jakim stanie technicznym są systemy podlegające naprawie, wraz z
podaniem danych historycznych np. o średniej liczbie napraw tych systemów oraz średniej liczbie
roboczogodzin wykonanych napraw w ostatnim okresie np. 1 roku.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż wszystkie systemy alarmowe są sprawne. Ostatnia naprawa systemów
alarmowych miała miejsce w maju 2016 i polegała na przywróceniu podglądu obrazu z czterech
kamer systemu CCTV.

Pytanie:
Czy Zamawiający pokrywa koszty zakupu nowych części, niezbędnych do wykonania naprawy
systemów alarmowych w przypadku, gdy uległy one naturalnemu zużyciu/awarii, a ich naprawa
jest niemożliwa bądź nieopłacalna?
Odpowiedź:
Zamawiający pokrywa koszty zakupu nowych części, niezbędnych do wykonania naprawy
systemów alarmowych w przypadku, gdy ulegną one naturalnemu zużyciu, a ich naprawa jest
niemożliwa.

Pytanie:
W jaki sposób ma się odbywać nadzór nad systemami alarmowymi: czy tylko za pośrednictwem
pracowników na obiekcie; następnie pracownik ochrony do SMA Wykonawcy? Czy bezpośrednio
przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do
systemów alarmowych Zamawiającego?
Odpowiedź:
Nadzór nad systemami alarmowymi ma się odbywać za pośrednictwem pracowników na obiekcie
oraz bezpośrednio przez SMA Wykonawcy ze stałym podłączeniem nadajników do systemów
alarmowych zamawiającego.

Pytanie:
Czy Zamawiający dopuszcza zmianę osób, wskazanych w ofercie przed podpisaniem umowy, które
będą realizować zamówienie, jak również zmianę osób w trakcie trwania umowy.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga od wykonawców wskazania w ofercie osób, które będą realizować
zamówienie. Zasady powołania i funkcjonowania zespołu do realizacji przedmiotu umowy zostały
określone w §2 projektu umowy stanowiącego załącznik nr 1 do zaproszenia do składania ofert.

Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów
wartościowych lub niebezpiecznych ?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga konwojowania wartości pieniężnych. Konwojowanie wartości pieniężnych
odbywać się będzie w godzinach pracy urzędu tj. 08.00-16.00.

Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga konwojowania wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów
wartościowych lub niebezpiecznych? Jeśli tak – czy konwojowanie materiałów niebezpiecznych
odbywa się środkiem transportu Zmawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż przedmiotowe zamówienie obejmuje konwojowanie wartości
pieniężnych oraz dokumentów.

Pytanie:
Czy Zamawiający wymaga szczególnych pozwoleń dotyczących usługi konwojowania materiałów
niebezpiecznych?
Odpowiedź:
Zamawiający nie przewiduje usługi konwojowania materiałów niebezpiecznych.

Pytanie:
Czy konwojowanie wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub
niebezpiecznych odbywało się będzie z obecnością pracownika Zamawiającego?
Odpowiedź:
Konwojowanie wartości pieniężnych odbywać się będzie z obecnością pracownika Zamawiającego.

Pytanie:
Jeżeli usługa konwojowania dotyczy także deponowania wartości w bankach prosimy
o doprecyzowanie czy deponowanie będzie się odbywać w kasie czy do wrzutni?
Odpowiedź:
Usługa konwojowania mienia (wartości pieniężnych) polegać będzie na konwojowaniu wartości
pieniężnych w obecności kasjera z banku zlokalizowanego na terenie Warszawy do siedziby
zamawiającego przy pl. Bankowy 3/5 w Warszawie.

Pytanie:
Proszę o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia usługi konwojowania mienia. Jakie to są
konwoje? Jakie trasy konwojowania są zakładane? Czy konwoje będą w obecności kasjera?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił już odpowiedzi na ww. pytanie.

Pytanie:
Proszę o doprecyzowanie na jakich zasadach będą rozliczane koszty napraw systemów
zabezpieczeń technicznych po zgłoszeniu usterki przez zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający udzielił już odpowiedzi na ww. pytanie.

Pytanie:
W Specyfikacji w rozdziale IV pkt 1. C) mówi, iż o zamówienie mogą starać się Wykonawcy
posiadający aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia o klauzuli co najmniej
„poufne” Czy można przystąpić do przetargu posiadając świadectwo bezpieczeństwa
przemysłowego III stopnia do klauzuli TAJNE?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w ramach warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w
rozdziale IV p. 1. lit. c) specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wymaga od wykonawców
posiadania aktualnego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli co najmniej
„poufne”, zatem do postępowania może przystąpić wykonawca posiadający świadectwo
bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli „tajne”.

Pytanie:
Czy Zleceniodawca zapewnia pomieszczenia socjalne( m.in. szatnie, szafki odzieżowe) oraz media?
Odpowiedź:
Tak, zamawiający zapewnia pomieszczenia socjalne oraz media.
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