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Postępowanie prowadzone jest na podstawie art. 138o ust. 2-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 

Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) dla zamówień na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi, o szacunkowej wartości przedmiotu zamówienia poniżej 750 000 
euro – dalej „ustawa Pzp”. 
Usługa stanowiąca przedmiot zamówienia, wymieniona w załączniku XIV do dyrektywy 2014/24/UE, 
zaliczana jest do kategorii „usług społecznych i innych szczególnych usług”. 

 

Warszawa, 30.05.2018 r. 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DOTYCZĄCE WYJAŚNIENIA TREŚCI                             
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

 

 

Znak sprawy: 
ADM.26.US.1.2018 
 
 
Przedmiot zamówienia: 
 

usługa całodobowej ochrony osób i mienia oraz obsługa szatni Biblioteki Publicznej m.st. 
Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego. 

Poniżej przedstawione są odpowiedzi Zamawiającego na pytania zawarte w złożonych wnioskach 
dotyczących wyjaśnienia treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

Pytanie nr 1: 
Zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 3 ppkt 1) b) zamawiający wymaga naprawy elektronicznych urządzeń i 
systemów alarmowych. 

Kto będzie ponosił koszty naprawy i wymiany części? 

Odpowiedź: 
Koszty naprawy i wymiany części ponosi wykonawca, koszty części pokrywa zamawiający. 

Pytanie nr 2: 
Czy szatniarz ma być pracownikiem kwalifikowanym? 

Odpowiedź: 

Szatniarz nie musi być pracownikiem kwalifikowanym. 

Pytanie nr 3: 
Zgodnie z Rozdziałem 3 pkt 12 Ogłoszenia zamawiający wymaga, aby osoby skierowane do 
realizacji zamówienia były zatrudnione na podstawie umowy o pracę, natomiast według zapisów 
Rozdziału 7, pkt 4 Ogłoszenia wynika, że wykonawca może obliczyć cenę uwzględniając również 
minimalną stawkę roboczogodziny dla umów zleceń. 

Czy wobec powyższego zamawiający dopuszcza także zatrudnienie pracowników na umowę 
zlecenie? 

Odpowiedź: 
Zgodnie z postanowieniem pkt 12, Rozdziału 3 Ogłoszenia o zamówieniu oraz §1 ust. 1 Projektu 

Umowy, zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę. 
Umieszczony omyłkowo, cytowany fragment pkt 4 z Rozdziału 7 Ogłoszenia o zamówieniu„(bądź 
minimalną stawkę roboczogodziny dla umów zleceń) zostaje usunięty z treści Ogłoszenia o 
zamówieniu. 
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Pytanie nr 4: 

Zgodnie z pkt 13 opisu przedmiotu zamówienia zamawiający zastrzegł sobie zmianę godzin pracy 
Biblioteki w wakacje, co będzie miało wpływ na realizację ochrony i obsługę szatni. 

W jakich godzinach będzie czynna biblioteka w okresie wakacyjnym? 

Odpowiedź: 

W pkt 10 Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do Ogłoszenia o zamówieniu, 
w zakresie dotyczącym zakresu obsługi szatni, zamawiający zawarł informacje o systemie obsługi 
szatni, przewidywanym na dzień zamieszczenia Ogłoszenia o zamówieniu w okresie wakacyjnym tj.  

„01.07.2018 r. – 31.07.2018 r. oraz 01.07.2019 r. – 31.07.2019 r., przewiduje się wakacyjne 
godziny otwarcia Biblioteki dla czytelników (otwarcie na przemiennie na jedną zmianę), w dniach 
01.08.2018 r. – 31.08.2018 r. oraz 01.08.2019 r. – 31.08.2019 r. przewiduje się zamknięcie 
Biblioteki dla czytelników, co wiąże się z zamknięciem szatni.” 

Punkt ten ulega zmianie i otrzymuje ostateczne brzmienie: 
W dniach 01.07.2018 r. – 31.08.2018 r. oraz 01.07.2019 r. – 31.08.2019 r., przewiduje się 
wakacyjne godziny otwarcia Biblioteki dla czytelników, tj. pn. – pt. w godz. 12:00 – 20:00. 

Pytanie nr 5: 
Czy sprzęt ochrony technicznej wymieniony w opisie przedmiotu Zamówienia jest demontowany 
przez obecnego Wykonawcę i instalowany od nowa przez Wykonawcę, który  wygra przetarg? 
(sprawa dotyczy wykazu sprzętu na stronie 3 OPZ oraz na stronie 2 OPZ )? 

Odpowiedź: 

Demontażowi podlega nadajnik z lokalnego systemu alarmowego w obiektach przy ul. Sułkowskiego 
26, Noakowskiego 14, Chmielnej 20 i u dowódcy zmiany (stały posterunek) przy ul. Koszykowej 
26/28 

Pytanie nr 6: 

Czy zgodnie z Planem Zamówień Publicznych macie Państwo przeznaczoną kwotę na realizację tego 
Zamówienia w wysokości 450 000,00 zł na 24 mc ? 
 
Odpowiedź: 
Informacja podana w Planie Zamówień Publicznych na rok 2018, określa orientacyjną kwotę netto 
przeznaczoną na realizację zamówienia pn. usługa całodobowej ochrony osób i mienia oraz obsługa 
szatni Biblioteki Publicznej m.st. Warszawy – Biblioteki Głównej Województwa Mazowieckiego przez 
12 miesięcy, tj. od 01.07.2018 r. do 30.06.2019 r.  

Pytanie nr 7: 
Czy Zamawiający jest w stanie określić liczbę miesięcznych roboczogodzin ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia, pkt 12 i 19 zawarł informacje o godzinach pracy 
pracowników ochrony i obsługi szatni. 

Pytanie nr 8: 
Czy Zamawiający przewiduje przedłużenie terminu składania ofert.  

Odpowiedź:  
Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu składania ofert. 
 

Specjalista 

Zofia Pastor 

  

    


