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

Warszawa, dnia 25 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:
„W dniu 23.11.2016 r. Zamawiający udzielił Wykonawcy odpowiedzi na Pyt. 1 tj. cyt.’’ 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 000m2każdy i łącznej wartości
minimum, dla tych 4 usług, w wysokości 1000 000 zł brutto’’
Przyznajemy, że w dalszym ciągu warunek udziału w postępowaniu nie jest dla nas jasny.
Co w tej sytuacji ma oznaczać zapis z par. V ust. 3 ppkkt a) SIWZ, cyt’’ Wykonawca może wykazać mniejszą
liczbę obiektów pod warunkiem wykazania świadczenia usługi na łącznej powierzchni minimum 30 000m2’’?
Czy jako odrębną usługę Zamawiający rozumie odrębne umowy z różnymi podmiotami? Czy też Wykonawca
ma wykazać jedną usługę ochrony 4 budynków użyteczności publicznej o powierzchni użytkowej nie mniejszej
niż 20 000m2 każdy i łącznie wartości w wysokości 1 000 000 zł brutto?
Prosimy o ponowne – zrozumiałe opracowanie wymagania odnośnie posiadania ‘’ zdolności technicznej lub
zawodowej’’.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający uzna za spełniony warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej jeżeli Wykonawca
wykaże się realizacją min. 4 usług (realizowanych na podstawie odrębnych 4 umów) ochrony budynków o
powierzchni 20000 m2 każdy, i wartości łącznej tych usług (umów) nie mniejszej niż 1.000.000 zł brutto.
Zamawiający dopuścił także możliwość wykazania się przez Wykonawcę mniejszą ilością usług (umów), czyli
trzema, dwoma lub jedną pod warunkiem, że łączna powierzchnia budynków, które objęte były wykazanymi
umowami wynosiła nie mniej niż 80.000 m2 a łączna wartość usług nie była mniejsza niż 1.000.000 zł brutto.
PYTANIE NR 2:
„(…) prosi o wyjaśnienie jaką ilość usług o powierzchni 30.000 m. kw. należy przedłożyć aby spełnić warunki
SIWZ.”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Patrz odpowiedź nr 1.

PYTANIE NR 3:
„Prosimy o doprecyzowanie dlaczego Zamawiający do definicji ‘’ budynku użyteczności publicznej’’ na
potrzeby niniejszego postępowania nie zalicza ‘’budynku przeznaczonego na potrzeby administracji
publicznej’’ zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2002 r. w
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie skoro budynki
Zamawiającego są właśnie tego typu obiektami?

Wnosimy o bezwarunkowe dodanie ‘’budynku przeznaczonego na potrzeby administracji publicznej ‘’ do
definicji ‘’budynku użyteczności publicznej’’ na potrzeby niniejszego postępowania.
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający uzna budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej jako budynki użyteczności
publicznej i w przypadku wykazania się doświadczeniem w zakresie wykonywania usług ochrony w takich
budynkach uzna, że Wykonawca spełnił warunki udziału w postępowaniu.

PYTANIE NR 4 :
„… uprzejmie proszę o wyjaśnienie treści SIWZ na ‘’ usługę zapewnienia stałej ochrony osób i mienia w
budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego’’ ( NR sprawy BA-III.254.6.2016.PK), Mianowicie w
Opisie przedmiotu zamówienia /umowy Zamawiający pisze, że Szef Ochrony Obiektu pełni służbę od
poniedziałku do piątku w godz. 7:00-17:00, jednocześnie Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy byli
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Zgodnie z art. 129 par 1 Kodeksu
Pracy, ‘’ czas pracy nie może przekroczyć 8 godzin na dobę i przeciętnie 40 godzin w przeciętnie
pięciodniowym tygodniu pracy w przeciętnym okresie rozliczeniowym nieprzekraczającym 4 miesięcy’,
natomiast czas pracy Szefa Ochrony, przy podanych założeniach, przewiduje 50-godzinny czas pracy w
tygodniu, a więc więcej niż przewiduje Kodeks Pracy. Uprzejmie prosimy o wyjaśnienie, czy dodatkowe 10
godzin tygodniowo przepracowanych przez Szefa Ochrony może zostać rozliczone na podstawie uowyzelecenia.’’
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:
Zamawiający wymaga formy zatrudnienia zgodnie ze specyfikacją SIWZ. Zamawiający nie ingeruje w
dodatkowe formy zatrudnienia poszczególnych pracowników Wykonawcy jak i sposobu rozliczania czasu
pracy pracowników Wykonawcy.
PYTANIE NR 5:
„(…) uprzejmie prosi o udzielenie odpowiedzi na zapytanie: czy przy składaniu oferty przez konsorcjum
wadium musi być wniesione wspólnie, czy może być wniesione przez jednego z uczestników?”
ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Zamawiający dopuszcza możliwość wniesienia wadium w postaci gwarancji bankowej lub
ubezpieczeniowej, w której treści gwarancji ujęty został tylko jeden z podmiotów wspólnie
ubiegających się o udzielnie zamówienia pod warunkiem, że treść gwarancji odpowiada zapisom
SIWZ i zawiera klauzulę „na pierwsze żądanie”.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega wydłużeniu.
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