Zamek Królewski w Warszawie – Muzeum
Rezydencja Królów i Rzeczypospolitej
00-277 Warszawa, Plac Zamkowy 4

Warszawa, dn. 10 lutego 2021 r.

Do wszystkich zainteresowanych
przetargiem na usługi ochrony osób i mienia
(sygn. ZZ.26.1.17.2020)
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w przetargu na usługi ochrony osób i mienia w dniu 20 stycznia 2021 r.
wpłynęły pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W odpowiedzi udzielamy następujących wyjaśnień:

Pytanie nr 1:
Prosimy o potwierdzenie, czy wykonawca w wykazie osób musi wpisać miejsce (muzeum
rejestrowane) gdzie pracownik nabył doświadczenie.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga podania w wykazie osób informacji nt. miejsca (muzeum
rejestrowanego), w którym pracownik nabył doświadczenie.

Pytanie nr 2:
Prosimy o potwierdzenie, iż w kryterium oceny ofert za wartość wykonanych usług
Zamawiający rozumie również wartość wykonanych usług do dnia składania ofert w usługach
wykonywanych. Pytanie jest podyktowane realizacją usług trwających, zgodnie z przepisami
Pzp, powyżej 36 miesięcy, a więc wykonawca w tym czasie nabył stosowne doświadczenie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że w kryterium oceny ofert za wartość wykonanych usług
Zamawiający rozumie łączną wartość usług w zakresie ochrony fizycznej i dozoru sal
wystawowych w muzeach rejestrowych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed
upływem terminu składania ofert, co obejmuje także usługi wykonane do dnia składania ofert
na podstawie umów trwających, w tym także zawartych na okres przekraczający 36 miesięcy.

Pytanie nr 3:
Prosimy o potwierdzenie, iż wykazanie się doświadczeniem w realizacji usług na warunek
udziału w postępowaniu i kryterium oceny ofert musi być poparte stosownymi dowodami
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potwierdzającymi czy te usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie, zgodnie z
przepisami Pzp.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że doświadczenie (usługi) przedstawione zarówno w ramach warunku
udziału w postępowaniu, jak i w ramach kryterium oceny ofert, musi być poparte dowodami
potwierdzającymi, że przedstawione usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie.

Pytanie nr 4:
Prosimy o wyjaśnienie, czy przez usługę należy rozumieć jako jedną umowę?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że termin „usługa” użyty w liczbie pojedynczej oznacza świadczenie
realizowane na podstawie jednej umowy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że w punkcie
6.2.4 lit. a) i b) SIWZ dokonał zmian polegających na zastąpieniu terminu „usługa” w liczbie
pojedynczej na liczbę mnogą. Informacja o dokonaniu tej zmiany została opublikowana w
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej oraz na stronie internetowej Zamawiającego.

UWAGA!
Powyższe wyjaśnienia i zmiany SIWZ powodują zmianę terminu składania ofert. Termin ten
upływa w dniu 22 lutego 2021 r. o godz. 13.00.

/-/ Jarosław Wójtowicz
I Zastępca Dyrektora
Zamku Królewskiego w Warszawie – Muzeum
ds. Zarządzania
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