Piła, dnia 07.10.2016r

ZAWIADOMIENIE
Zamieszczono na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Pile : www.muzeum.pila.pl
Dotyczy :
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
Wykonywanie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Muzeum Kultury Ludowej w Osieku
nad Notecią. Oddział Muzeum Okręgowego w Pile.
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 314600 – 2016 z dnia 28.09.2016r
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w
rozdziale II pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela
wyjaśnienia :
1. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie grupy interwencyjnej ?
Odp.
Tak. Dopuszcza się podwykonawstwo w zakresie grupy interwencyjnej.
2. Proszę o wskazanie, jakie dokumenty ma przedstawić podmiot udostępniający swoje
zasoby. Czy mają to być wypis z KRS i oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej,
czy dokumenty wskazane w rozdziale VIII pkt. 2.1 ?
Odp.
Wykonawca, którego oferta zostanie oceniona najwyżej ma obowiązek złożyć dokumenty, o
których mowa w rozdziale VIII pkt. 2.1, a do oferty tylko zobowiązanie.
3. Proszę o potwierdzenie, że wartość usług na potwierdzenie spełniania warunku udziału w
postępowaniu ma wynosić 200.000 zł brutto w skali 3 ostatnich 3 lat.
Odp.
Zgodnie z opisem warunku w rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 20 SIWZ „O udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonali
lub nadal wykonują co najmniej dwie usługi ochrony fizycznej osób i mienia, w tym co
najmniej jednego obiektu muzealnego o dużej powierzchni ochrony tj. min. 5 ha; trwających
co najmniej jeden rok każda, o wartości każdej z nich nie mniejszej niż 200.000 zł brutto.”
4. Proszę o informację, jak Zamawiający będzie oceniał oferty za kryterium Kwalifikacje
zawodowe i doświadczenie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia, jeżeli zgodnie z
ustawą o ochronie osób i mienia nie ma już licencji pracownika ochrony fizycznej I i II
stopnia. Wskazane licencje zostały zstąpione wpisem na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej.
Odp.
Ocena za kryterium będzie dokonywana wg opisu zawartego w SIWZ. Zdobyte stopnie
pracownika ochrony nie zostały wycofane.
5. Zamawiający wymaga aby wskazani pracownicy ochrony posiadali ważne wydane nie
wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert badania lekarskie
potwierdzające zdolność do wykonywania usług ochroniarskich. Czy wykonawca ma
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przedstawić badania okresowe, które wykonuje się raz na 3 lub 5 lat, czy badania na
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej zgodnie z ustawą ?
Odp.
Zamawiający wymaga od wykonawcy, którego oferta zostanie oceniona najwyżej aby
przedstawił aktualne, wydane nie wcześniej niż 3 miesiące zaświadczenia z odbytych badań
pracowników wskazanych do wykonywania zamówienia.
6. Czy Koordynator ma być ujęty w godzinach pracy na obiekcie wśród zespołu ochrony ?
Odp.
Zadaniem Koordynatora jest organizacja i prowadzenie usług ochrony obiektu. Nie jest to
osoba, która ma funkcjonować na terenie obiektu przez cały czas świadczenia ochrony.
Zadania dla Koordynatora i godziny jego pracy ustala wykonawca. Koordynator musi być stale
dostępny dla Zamawiającego.
7. Czy Koordynator wchodzi w skład zespołu pracowników, ma nadzorować ich pracę, ale nie
musi przebywać stale na obiekcie ?
Odp.
Koordynator wchodzi w skład zespołu, ale jego zadaniem jest organizacja, nadzór i
koordynacja wykonywania usługi ochrony. Nie musi on stale przebywać na obiekcie.
8. Co należy rozumieć pod pojęciem Koordynator ? Czy ma to być menadżer ochrony
fizycznej stałej, inspektor nadzoru, szef ochrony czy dowódca zmiany.
Odp.
Rola Koordynatora została określona w odp. 6 i 7.
Dyrektor Muzeum Okręgowego w Pile
Ziemowit Niedźwiecki
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