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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ,,Świadczenie
w 2020 r. usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej ochrony osób i mienia
(o okresie 12 miesięcy)” BDG-ZP.2610.31.2019.BDG.

WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA
Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej
,,Zamawiającym” przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1
Czy w przypadku Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia warunek
posiadania kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej
(posiadania koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony
osób i mienia), mogą spełnić jedynie członkowie konsorcjum, którzy będą wykonywać
czynności, co do których wymagana jest określona wyżej koncesja, a zakres pozostałej części
umowy może świadczyć ten członek konsorcjum, który nie posiada koncesji na prowadzenie
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia? Np. obsługa księgowa,
kadrowa, logistyczna, zapewnienie sprzętu i wyposażenia, szkolenia itp.
Odpowiedź
Przedmiotem postępowania jest świadczenie usług ochroniarskich w zakresie stałej,
bezpośredniej ochrony osób i mienia. Zamawiający podtrzymuje wymóg posiadania koncesji
na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia od
wszystkich członków konsorcjum.

Pytanie nr 2
Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu,
Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia
w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego
samego pracownika?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga aby zadania wykonywane przez pracowników Wykonawcy były
wykonywane wyłącznie w oparciu o umowę o pracę, tj. każda roboczogodzina musi być
wypracowana przez pracownika ochrony w ramach umowy o pracę. Powyższe oznacza, iż
Zamawiający nie dopuszcza zawarcia z takimi osobami umów cywilnoprawnych (dot.
wykonywania czynności w ramach niniejszego zamówienia).

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia osoby z orzeczonym stopniem
niepełnosprawności? Jeżeli tak, czy w związku z art. 26 ust. 3 pkt. 7 oraz art. 33 ustawy
z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia oraz wymaganiami określonymi
w ogłoszeniu Zamawiający będzie weryfikował/potwierdzał aktualność wpisu na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez osoby realizujące umowę?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia w obiekcie w Lesznowoli koło Piaseczna przez
osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność osób nie
będzie miała negatywnego wpływu na prawidłowe wykonywanie przez nich czynności
określonych w OOZP.

Pytanie nr 4

Wymagają Państwo przy realizacji zamówienia usługi ochrony fizycznej z bronią palną
(SUFO) na jednym z obiektów. Wnosimy więc o:
- postawienie tego samego wymogu w zakresie wykazania się doświadczeniem przez
wykonawców. Póki co jest mowa jedynie o obiektach użyteczności publicznej, a więc
odbiega to od zakresu Państwa zamówienia;
- wymogu posiadania przez wykonawców statusu SUFO (póki co brak).

Odpowiedź

Zamawiający w rozdziale V ust 1.1 lit b wymaga od Wykonawcy posiadania przyznanego
prawa do posiadania broni palnej. Zamawiający nie uwzględnia wniosku o modyfikację
OOZP. Zamawiający ma prawo do stawiania wobec Wykonawców tego zamówienia
wymagań,
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Zamawiającego
Zmiana w Rozdziale IX ust. 1 i 3 Ogłoszenia:
Jest:
1.Termin składania ofert upływa w dniu 14.11.2019 r. o godz. 12:00.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14.11.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, p. nr 3108
Powinno być:
1.Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12:00.
3.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2019 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu
Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, p. nr 3108
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