PAÑSTWOWA GALERIA SZTUKI
81-720 SOPOT, PLAC ZDROJOWY 2, tel.: (+48 58) 551 06 21, fax: (+48 58) 551 32 62
PL NIP 585-122-00-52, REGON 000277167

Sopot, dnia 21.05.2018 r.
dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art.
138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę
całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach
Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku Domu Zdrojowego,
położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także samych
pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w Państwowej
Galerii Sztuki w Sopocie, znak: PGS-US/01/2019

Działając na podstawie pkt VI.2 Ogłoszenia, Zamawiający w odpowiedzi na pytanie zgłoszone
w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę, udziela następujących wyjaśnień
dotyczących treści Ogłoszenia oraz dokonuje zmiany treści Ogłoszenia w zakresie wskazanym pkt 5
wyjaśnień.
L.p.
Pytania Wykonawców
Wyjaśnienie treści Ogłoszenia
1.
Czy Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu Zamawiający nie zastrzegł wykonania
zamówienia przez osoby niepełnosprawne?
zamówienia wyłącznie dla osób bez
orzeczenia o niepełnosprawności.
2.
Czy Zamawiający dopuszcza za uznanie realizacji Zamawiający
oceni
dokumenty
usługi w zakresie dozoru ekspozycji za tożsamy z złożone na potwierdzenie spełniania
warunkami udziału w postępowaniu w zakresie warunku udziału w postępowaniu w
wiedzy i doświadczenia oraz w kryterium oceny
kontekście warunku opisanego w pkt
ofert? Oczywiście przy zachowaniu pozostałych
parametrów dotyczących wartości, czasu i IV.2 Ogłoszenia. Ocena złożonych
zostanie
charakteru obiektu (kulturalnego z funkcją dokumentów
przeprowadzona
na
podstawie
wystawienniczą).
Chcielibyśmy zaznaczyć, iż znaczna część zawartej w nich treści, która
postępowań
w
zakresie
pilnowania
sal potwierdzać musi pełen zakres
wystawowych w muzeach, w tym w dużych opisany w pkt. IV.2 Ogłoszenia.
muzeach rejestrowych, jest przeprowadzona pod
nazwą "dozór ekspozycji" i zakres usług jest
tożsamy z przedmiotowym zamówieniem
3.
Czy Zamawiający dopuszcza złożenie przez Zamawiający podtrzymuje zapisy
Wykonawcę oświadczenia, jako dokumentu Ogłoszenia i wymaga załączenia do
potwierdzającego należyte wykonanie usług, jeżeli wykazu
zrealizowanych
usług
Wykonawca nie jest w stanie uzyskać referencji z dowodów określających czy te usługi
powodu wystąpienie uzasadnionej przyczyny o zostały wykonane lub są wykonywane
obiektywnym charakterze?
należycie.
4.
Czy Zamawiający uzna na spełnienie warunku Zamawiający podtrzymuje zapisy
udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert Ogłoszenia zawarte w pkt IV.2 i nie
usługę, która trwała krócej niż 12 miesięcy, ale uzna za spełniony warunku, jeśli
która spełnia warunki w zakresie wartości, usługa wskazana na potwierdzenie
przedmiotu i podmiotu, dla którego jest jego spełniania trwała krócej niż 12
wykonywana (była wykonana)? Pytanie dotyczy m-cy.

5.

usług wykonanych lub wykonywanych dla dużych
instytucji kultury w okresie krótszym niż 12
miesięcy, ale których wartość jest wielokrotnie
wyższa, niż wymagana przez Zamawiającego w
niniejszym postępowaniu, a tym samym
Wykonawca może udokumentować stosowne,
przedmiotowe doświadczenie.
Czy warunek dotyczący ubezpieczenia na kwotę
2mln złotych jest warunkiem wiążącym tzn. czy
nasze dwudziestoletnie doświadczenie na rynku i
ubezpieczenie na kwotę 1 mln złotych może być z
Państwa strony przyjęte razem z naszą ofertą?

Zamawiający
nie
określa
szczegółowych warunków dla usług
dodatkowych, wskazanych w ramach
kryterium oceny ofert.

Zamawiający dokonuje zmiany treści
Ogłoszenia. W pkt IV usuwa się
pkt 4 o treści: „Warunek zdolności
ekonomicznej i finansowej będzie
spełniony jeżeli wykonawca wykaże,
że
posiada
ubezpieczenie
od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie
prowadzonej działalności związanej z
przedmiotem zamówienia, na sumę
ubezpieczenia nie niższą niż 2 000
000,00 zł.”
W pkt VIII Ogłoszenia, po pkt 6
dodaje się pkt 7 o treści:
„Przed
podpisaniem
umowy,
Wykonawca
dostarczy
Zamawiającemu ubezpieczenie
od odpowiedzialności cywilnej w
zakresie
prowadzonej
działalności
związanej
z
przedmiotem
zamówienia,
z
sumą gwarancyjną nie mniejszą
niż 2.000.000,00 zł i zobowiązuje
się posiadać takie ubezpieczenie
przez cały okres trwania umowy.
Na
żądanie
Zamawiającego
Wykonawca
natychmiast
przedstawi
dowód
zawarcia
umowy
ubezpieczenia
oraz
opłacenia składki.”
Pozostała treść otrzymuje numerację
zgodną z chronologią.

Z poważaniem
Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki
Zbigniew Buski

