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DA-V-1.272.3.2017
Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu/
Strona internetowa Zamawiającego
dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne pn.: „Dozór i ochrona osób i mienia ruchomego
oraz obiektów Województwa Wielkopolskiego z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa
Wielkopolskiego w Poznaniu w 2018 roku”.
WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień
publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ze zm.), zwanej dalej ustawą przekazuje treść zapytań wraz
z wyjaśnieniami:
Pyt. nr 1
Ze względu na to, że Zamawiający wymaga na potwierdzenie zdolności technicznej i zawodowej złożenie
wykazu usług wraz z dowodami potwierdzającymi ich należyte wykonanie tj. po 2 referencje na każde
z podanych 3 kryteriów prosimy o informację czy Zamawiający akceptuje, jeśli jedne referencje spełniać
będą wszystkie np. 2 lub 3 kryteria jednocześnie, wymagane przez Urząd?
Odp.:
Wykonawca powinien przedstawić w wykazie załączonym do oferty: wykonane/wykonywane usługi
ochrony osób i mienia w co najmniej dwóch obiektach użyteczności publicznej o powierzchni całkowitej
nie mniejszej niż 25 000m2 każdy, gdzie okres świadczenia usługi trwał nieprzerwanie minimum 12 miesięcy,
usługi ochrony osób i mienia w co najmniej dwóch obiektach użyteczności publicznej wyposażone
w elektroniczne systemy SAP, DSO, kontrolę dostępu, wideo monitoring oraz co najmniej dwa obiekty,
w których świadczył usługi konserwacji Systemu Sygnalizacji Włamania i Napadu z Kontrolą Dostępu.
Jedna usługa może równocześnie obejmować wszystkie 3 wymagania.
Natomiast referencje lub inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego usługi były
wykonywane mają poświadczyć należyte wykonanie tych usług.
Pyt. nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza podwykonywanie usługi dojazdu grup interwencyjnych? Jednocześnie
informuję, iż podwykonawstwo nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego. Wykonawca
jest w pełni odpowiedzialny za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcy, jego przedstawicieli lub
pracowników w takim samym zakresie, jak na swoje działania.
Ponadto chcielibyśmy zwrócić uwagę, że z naszej wiedzy wynika, że istnieje tylko jeden podmiot, który
posiada własne grupy interwencyjne zarówno na terenie Poznania jak i Klisza. Jednocześnie bardzo
ogranicza to możliwość złożenia ofert do przedmiotowego zamówienia przez inne podmioty.
Odp.:
Tak, Zamawiający dopuszcza podwykonywanie usługi dojazdu grup interwencyjnych.
Pyt. nr 3
Jaki jest termin związania ofertą.
Odp.:

Termin związania oferta wynosi 30 dni.
Pyt. nr 4
W nawiązaniu do ww. postępowania zwracam się z prośba o zmianę zapisu w "Ogłoszeniu o Zamówieniu"
z dnia 28.11.2017r. w dziale "Warunki Udziału w Postępowaniu" w punkcie 4 z: "Dodatkowo aby
spełnić warunki udziału w postępowaniu wykonawca musi posiadać własną centralę monitoringu
w Poznaniu" na: Dodatkowo aby spełnić warunki udziału w postępowaniu wykonawca musi posiadać
własną centralę monitoringu. Zmianę uzasadniam tym, że miejsce występowania centrum monitoringu
w Polsce nie ma znaczenia dla jego sprawności natomiast może ograniczyć konkurencję ww. postępowania
ze szkodą dla Zamawiającego.
Odp.:
Zamawiający ustala warunek w następujący sposób „Wykonawca musi posiadać własną centralę
monitoringu”.

Termin składania i otwarcia ofert nie ulega zmianie.
Powyższe informacje należy uwzględnić przy przygotowaniu oferty.
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