Mazowiecki Urząd Wojewódzki w Warszawie
pl. Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

Warszawa, dnia 23 listopada 2016 r.

WSZYSCY WYKONAWCY
W POSTĘPOWANIU
Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone na podstawie art. 138 o ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych na realizację „Usługi zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w
budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego”
Nr sprawy BA-III.254.6.2016.PK

W związku z otrzymanymi od Wykonawców pytaniami do treści SIWZ Zamawiający działając na podstawie
zapisów rozdziału VII pkt 7 SIWZ przedstawia treść przesłanych pytań wraz z udzielonymi odpowiedziami:
PYTANIE NR 1:
„Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu odnoszącego się do „zdolności technicznej lub
zawodowej” wymaga:”a) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że należycie wykonał, a w przypadku
świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert,
a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, usługi ochrony minimum 4 „budynków
użyteczności publicznej” o powierzchni użytkowej nie mniejszej, niż 20.000 m2 każdy oraz łącznej wartości
minimum 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) brutto.” Prosimy o doprecyzowanie czy wyżej wymienione
wymaganie dotyczy jednej usługi o podanych wyżej parametrach? Czy też 4 odrębnych usług ochrony
budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 20.000 m2 każdy oraz o łącznej
wartości minimum 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) brutto?”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający informuje, że w celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu Wykonawca musi wykazać
posiadanie zdolności technicznej lub zawodowej w postaci doświadczenia w realizacji 4 odrębnych usług
ochrony budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 20.000 m2 każdy i
łącznej wartości minimum, dla tych 4 usług, w wysokości 1.000.000 zł.
PYTANIE NR 2:
„Na potrzeby niniejszego postępowania Zamawiający do kategorii „budynków użyteczności publicznej” zalicza
tylko ogólnie dostępne budynki banków, biurowce, hotele, szkoły, uczelnie, teatry, muzea, szpitale, porty
lotnicze, dworce, sądy prokuratury, hale i stadiony sportowe. Wnosimy o wprowadzenie na tej kategorii
również obiektów użyteczności publicznej o charakterze handlowym zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM
MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, tj. paragraf 3 ust. 6 tego ROZPORZĄDZENIA.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający nie wyraża zgody na rozszerzenie kategorii „budynków użyteczności publicznej” poza katalog
określony w SIWZ.

Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega wydłużeniu.
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