Gdańsk, 4 maja 2018 r.
Nr rej.
ZAMPUB 2610.2.2018

Pytania II i odpowiedzi do postępowania
o dzielenie zamówienia ZP/PN/1/2018
Przetarg nieograniczony na usługę ochrony oraz dozoru mienia
Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku oraz zmiana SIWZ

Na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (tekst
jednolity: Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) Zamawiający tj. Wojewódzka i Miejska Biblioteka Publiczna
im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 udziela odpowiedzi na pytania
wykonawcy dotyczące postępowania ZP/PN/1/2018 Przetarg nieograniczony na usługę ochrony oraz
dozoru mienia Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
Pytanie 1.
Stosownie do treści art. 29 ust. 3 a ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający wymaga zatrudnienia
przez Wykonawcę lub Podwykonawcę osób wykonujących czynności dotyczące usługi ochroniarskiej, zgodnie
z załącznikiem Zasady służby w budynku głównym WiMBP w Gdańsku przy Targu Rakowym na podstawie
umowy o pracę. Czy podwykonawstwo w zakresie grupy interwencyjnej też objęte jest tym zapisem – czy
dopuszczalna jest również umowa zlecenie ?
Odpowiedź 1.
Obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę dotyczy wszystkich czynności wymienionych w Zał. Nr
8 do SIWZ Zasady służby w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gdańsku.
Pytanie 2.
Jaki system alarmowy znajduje się na obiekcie?
Odpowiedź 2.
W obiekcie znajduje się centrala alarmowa SatelIntegra 128.
Pytanie 3.
Proszę o podanie ilości systemów alarmowych.
Odpowiedź 3.
W obiekcie są wydzielone pomieszczenia chronione alarmem.
Pytanie 4.
Proszę o podanie rodzaju podłączenia systemu, czy Zamawiający korzysta tylko z połączenia radiowego oraz
czy jest możliwość podłączenia przez inny system np. GSM?
Odpowiedź 4.
System alarmowy korzysta z komunikacji GSM.
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Pytanie 5.
Czy Wykonawca również monitoruje system P.POŻ? Czy system P.POŻ ma być/ może jest podpięty do Straży
Pożarnej?
Odpowiedź 5.
Zamawiający informuje, że system ppoż. jest podłączony do Centrum Odbiorczego Alarmów Pożarowych
prowadzonego przez KM PSP a pracownicy Wykonawcy pełniący służbę w obiekcie mają obowiązek
monitorowania zainstalowanego systemu i reagowania na jego wzbudzenie.
Pytanie 6.
Proszę o podanie ilości m2 do sprzątanie i odśnieżania, proszę o podanie informacji kto (Zamawiający czy
Wykonawca) zapewnia niezbędne narzędzia do sprzątania i odśnieżania oraz środki (sól, piasek).
Odpowiedź 6.
Zamawiający zapewnia podstawowe narzędzia do sprzątania i odśnieżania tj. miotła, łopata do odśnieżania
chodnika, sól, piasek. Wykonawca ma możliwość zapoznania się z otoczeniem budynku głównego
Zamawiającego w celu oszacowania kosztów łącznych usługi.
Pytanie 7.
Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający miał na myśli odnośnie " odpowiedniej " ilości osób do odśnieżania.
Odpowiedź 7.
Wykonawca znając zakres obowiązków do realizacji tj. m.in. w zimie utrzymanie efektu odśnieżenia, powinien
zapewnić adekwatną ilość pracowników tak, żeby skutecznie zrealizować powierzone mu obowiązki. Na
podstawie dotychczasowych doświadczeń Zamawiający przyjmuje, że pracownik (lub pracownicy - w czasie
zmiany podwójnej) pełniący służbę, zdołają wywiązać się z nałożonego obowiązku. Należy jednak przewidzieć
konieczność, kiedy np. podczas bardzo intensywnych opadów śniegu, pracownik pełniący służbę będzie
wymagał doraźnego wparcia Wykonawcy.
Pytanie 8.
Chyba drobny błąd. Ocena spełnienia warunku o którym mowa powyżej zostanie dokonana na podstawie
dokumentów o których mowa w rozdziale V ust. 1. W celu oceny spełnienie przez wykonawcę warunków
udziału w postępowaniu Zamawiający zażąda dokumentów wymienionych w Rozdziale V ust. 1 pkt c) oraz e)
(należy wykazać się posiadaniem wymienionych w tym punkcie środków finansowych lub zdolnością
kredytową o której tam mowa) oraz pkt g) (należy wykazać się wykonaniem wymienionych w tym punkcie
dwóch robót budowlanych) oraz pkt h (koncesja). W celu oceny spełnienia przez wykonawcę warunków o
których mowa w art. 24 Pzp zamawiający żąda dokumentów wymienionych w Rozdziale V ust. 1 pkt a) i pkt b)
oraz pkt d) i pkt f).
Odpowiedź 8.
Rzeczywiście jest tu drobny błąd. Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień
publicznych dokonuje zmiany zapisu w rozdziale IV.2 SIWZ zdanie drugie na „oraz pkt g) (należy wykazać się
wykonaniem wymienionych w tym punkcie dwóch usług)”. Zamiast usług było robót budowlanych.
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