Sosnowiec, dnia 14.02.2020 r.
Znak sprawy: ZP.1.1.2020

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) na: USŁUGĘ OCHRONY FIZYCZNEJ
OSÓB I MIENIA BUDYNKÓW MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY W
SOSNOWCU

I. Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania Wykonawców dotyczące treści Ogłoszenia
o zamówieniu.
Pytanie 1.
Czy Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy wykonujący zadania w zakresie
stałej ochrony osób i mienia w obiektach objętych zamówieniem posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?
Odpowiedź na pytanie 1.
Zamawiający nie wymaga aby wszyscy pracownicy wykonujący zadania w zakresie stałej
ochrony osób i mienia w obiektach posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej.
Pytanie 2.
Prosimy o doprecyzowanie w jakim zakresie Zamawiający wymaga świadczenia usługi
przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (ochrona stała, nadzór nad wykonywaniem usługi, zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez, konwojowanie wartości pieniężnych, grupa interwencyjna)?
Odpowiedź na pytanie 2.
Zamawiający wymaga aby usługi w zakresie nadzoru nad wykonywaniem usługi, zapewnienie bezpieczeństwa w trakcie imprez, konwojowanie wartości pieniężnych oraz grupy interwencyjnej były wykonywane przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Pytanie 3.
Czy osoby wskazane przez wykonawcę w wykazie sporządzonym na podstawie zał. nr 4
do SIWZ, w ilości 8 kwalifikowanych pracowników, posiadających min. 12 miesięczny
staż pracy przy bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia, mogą zostać skierowane
przez wykonawcę do realizacji zadań związanych z zabezpieczeniem imprez odbywających się w obiektach Zamawiającego, natomiast do wykonania zamówienia w zakresie bezpośredniej ochrony stałej, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia wykonawca wskaże dodatkowe osoby, które będą posiadały odpowiednie kwalifikacje?

Odpowiedź na pytanie 3.
Osoby wskazane w załączniku nr 4 mają potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunku
udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej opisanego w
Rozdziale V pkt. 4 Ogłoszenia o zamówieniu.
W zakresie bezpośredniej ochrony stałej, przed rozpoczęciem realizacji zamówienia
wykonawca wskaże dodatkowe osoby.
Pytanie 4.
Czy na etapie ofertowania wystarczy, że w w/w wykazie zostaną podane z imienia i nazwiska
osoby odpowiedzialne za nadzór nad usługą. Na tym etapie trudno jest wskazać osoby biorące udział w ochronie fizycznej.
Osoby te, pracownicy ochrony fizycznej, byli by wskazani w dniu podpisania umowy w przypadku wyboru naszej oferty.
Odpowiedź na pytanie 4.
Patrz odpowiedź na pytanie 4.
II. W związku udzielonymi wyjaśnieniami, Zamawiający dokonuje również zmiany treści
Ogłoszenia o zamówieniu w zakresie terminu składania i otwarcia ofert.
1.

Punkt 5 Rozdziału XI. Opis sposobu przygotowania oferty, otrzymuje brzmienie:

Wykonawca umieści ofertę w kopercie lub opakowaniu opisanym w następujący sposób:
Miejski Klub imienia Jana Kiepury
ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec
Zamówienie publiczne nr: ZP.1.1.2020
OFERTA W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZMÓWIENIA PROWADZONEGO
W TRYBIE ART. 138O USTAWY PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH NA:
ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA BUDYNKÓW
MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA KIEPURY W SOSNOWCU
Nie otwierać przed dniem 18.02.2020 r. roku, godz. 16.30
2.

Punkt 1 i 2 Rozdziału XII. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert, otrzymują
brzmienia:

Ofertę należy złożyć w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec, pokój nr 206 – nie później niż do dnia 18.02.2020 r. do godz. 1500 .
Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 18.02.2020 r. o godzinie 1630 w siedzibie zamawiającego – w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65, 41-200
Sosnowiec, w sali nr 217.
Niniejsze pismo stanowi integralną część Ogłoszenia o zamówieniu nr ZP.1.1.2020.

DYREKTOR MIEJSKIEGO KLUBU
IM. J. KIEPURY
mgr Michał Góral
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