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 12.06.2018 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/02/2019

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.
W rozdziale IV (Warunki udziału w postępowaniu) Zamawiający
nie
określa
– str. 7 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi
szczegółowych
warunków
w
społeczne zapisano:
odniesieniu do kryterium oceny ofert
Warunek wiedzy i doświadczenia będzie Ilość wykonanych usług ochrony
spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że, w w
obiektach
z
funkcją
okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu wystawienniczą,
poza
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia wymienionymi w tytule kryterium.

działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał
lub wykonuje, przez okres co najmniej 12
miesięcy, co
najmniej
dwie
usługi bezpośredniej stałej ochrony fizycznej
obiektu i mienia obiektu kulturalnego z funkcją
wystawienniczą
(muzeum,
galeria,
teatr/opera/filharmonia, obiekty wystawiennicze),
o wartości brutto każdej z nich nie mniejszej niż
280.000,00 zł brutto, wykonywanych w obiektach
o powierzchni nie mniejszej niż 3500 m2 w
odniesieniu do każdej usługi.
W przypadku usług wykonywanych zamawiający
uzna warunek za spełniony, jeśli część
zamówienia już faktycznie wykonana spełni
wymogi określone przez Zamawiającego w
zakresie czasu trwania i wartości usługi.
Pytanie: Czy takie same parametry usług są
wymagane w kryterium „Ilość wykonanych

usług w obiektach z funkcją
wystawienniczą”
2.

Czy
w
przypadku
zadeklarowania
przez
pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu,

Zamawiający wymaga zatrudnienia w
ramach umowy o pracę pracowników

3.

4.

Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w
pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii
Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym
wymiarze roboczogodzin dla tego samego
pracownika?
Prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie musi
podłączyć do własnego/ podwykonawcy centrum
monitorowania
systemów
opisanych
przez
Zamawiającego w umowie (SSWiN, SKD, SSP)?

Prosimy o informację, czy szkolenia, o którym
mowa w par.5 ust.3 oraz par.6 ust.4 Umowy są
nieodpłatne?

wyznaczonych
do
zamówienia, również w
powyżej pełnego etatu.

realizacji
wymiarze

Zamawiający
potwierdza,
że
Wykonawca nie musi podłączyć do
własnego/ podwykonawcy centrum
monitorowania systemów opisanych
przez Zamawiającego w umowie
(SSWiN, SKD, SSP).
Szkolenie, o którym mowa w par.5
ust.3 oraz par.6 ust.4 Umowy jest
bezpłatne.

Z poważaniem
Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki
Zbigniew Buski

