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Pytania 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
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.
W załączniku nr 8 do SIWZ pn. „Zasady służby w budynku głównym Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki
Publicznej im. Josepha Conrada-Korzeniowskiego w Gdańsku przy Targu Rakowym 5/6 w rozdziale III pn.
„Pozostałe obowiązki pracowników ochrony”, wskazali Państwo na obowiązek:
j) całorocznie: utrzymywanie w czystości chodnika wzdłuż całego budynku łącznie z wejściem głównym,
wejściem od strony podwórka oraz wejściem ze schodami z boku budynku od strony ulicy /zamiatanie
liści, usuwanie wszelkich nieczystości/ przez cały okres trwania umowy;
k) w sezonie zimowym: odśnieżanie, zabezpieczenie piaskiem i solą chodnika wzdłuż całego budynku
łącznie z wejściem głównym, wejściem od strony podwórka oraz wejściem ze schodami z boku
budynku od strony ulicy; dla utrzymania efektu odśnieżenia, adekwatnie do warunków pogodowych,
Wykonawca zobowiązany jest każdorazowo kierować do tych czynności odpowiednią liczbę
pracowników;
Usługi te nie występują w klasyfikacji usług wskazanych w SIWZ tj. 79710000-4 – usługi ochroniarskie oraz
79711000-1 usługi nadzoru przy użyciu alarmu.
Ponadto wykonywanie tych usług może wpłynąć ujemnie na jakość świadczonej usługi ochrony obiektu a co
się z tym wiąże na nałożenie przez Zamawiającego kar umownych tytułem niedopełnienia obowiązków
ochrony obiektu.
Z uwagi na powyższe wnosimy o włączenie wskazanych usług do zapisów SIWZ oraz uwzględnienie
wykonania dodatkowych usług w formularzu ofertowym z uwzględnieniem odpłatności za ich wykonanie lub
usunięcie ww. zapisów.
Odpowiedź 1.
Zamawiający nie przewiduje dokonania zmian w postulowanym przez wykonawcę zakresie.
Pytanie 2.
Prosimy o informacje, czy wyrażają Państwo zgodę na zatrudnienie do realizacji usług bezpośredniej ochrony
fizycznej obiektu, pracowników ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności.
Odpowiedź 2.
Zamawiający nie wprowadził w SIWZ ograniczeń związanych z zatrudnianiem osób z orzeczeniem o
niepełnosprawności.
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