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Dotyczy: Postępowanie nr DZP-OX.7729.30.2019 na „Usługa ochrony w formie
zabezpieczenia technicznego oraz usługę polegająca na bezpośredniej
ochronie fizycznej nieruchomości znajdujących się w zasobie
i zarządzanych przez Oddział Regionalny Agencji Mienia Wojskowego
we Wrocławiu”
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) – dalej jako ustawa Pzp,
Zamawiający informuje, że Wykonawcy uczestniczący w postępowaniu złożyli wnioski
o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – dalej jako SIWZ.
Jednocześnie działając w trybie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmian
w treści SIWZ. Poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz zmiany, które zostają
wprowadzone do SIWZ.
Pytanie nr 1
W formularzu oferty dla cz. I i II zamówienia, pod tabelą odnoszącą się do cz. I
Zamawiający zamieścił oświadczenie dotyczące "Organizacji nadzoru", która stanowi
kryterium oceny ofert w części II, natomiast poniżej tabeli cenowej dla cz. II zostało
zamieszczone oświadczenie dotyczące montażu dodatkowych czujek, które stanowi
kryterium oceny ofert dla cz. I. Ponadto w treści oświadczenia dotyczącego dodatkowych
czujek błędnie podano numer części do której powinno się ono odnosić. Proszę
o sprostowanie w/w kwestii poprzez stosowne modyfikacje załącznika nr 2 do SIWZ.
Odpowiedź nr 1
Zamawiający dokonuje modyfikacji Załącznika nr 2 do SIWZ. W formularzu oferty
w części I:
Zamiast:
„Oświadczamy, że w trakcie realizacji „Organizacja nadzoru”
pracowników ochrony nie rzadziej niż:

będziemy kontrolowali

 3 x w ciągu dnia i jeden raz w ciągu nocy w okresie 7 dni,
 2 x w ciągu dnia i jeden raz w ciągu nocy w okresie 7 dni,
 1 x w ciągu dnia i jeden raz w ciągu nocy w okresie 7 dni.
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Niewskazanie „organizacji nadzoru” spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 89
ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.”
Powinno być:
„Oświadczamy, że dokonamy montażu dodatkowych czujek na każdej z ochranianych
nieruchomości w Części I w ilości ................. każda*
* wypełnia Wykonawca zgodnie z instrukcją zawartą w SIWZ w części „Kryteria oceny ofert”. Minimalna
liczba czujek, które Wykonawca jest zobowiązany zamontować, została określona w tabeli A Załącznika
nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsze kryterium dotyczy ilości czujek DODATKOWYCH
wykraczających poza minimalne limity określone przez Zamawiającego.”

w części II:
Zamiast:
„Oświadczamy, że dokonamy montażu dodatkowych czujek na każdej z ochranianych
nieruchomości w Części II w ilości ................. każda*
* wypełnia Wykonawca zgodnie z instrukcją zawartą w SIWZ w części „Kryteria oceny ofert”. Minimalna
liczba czujek, które Wykonawca jest zobowiązany zamontować, została określona w tabeli A Załącznika
nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia. Niniejsze kryterium dotyczy ilości czujek DODATKOWYCH
wykraczających poza minimalne limity określone przez Zamawiającego.”

Powinno być:
„Oświadczamy, że w trakcie realizacji „Organizacja nadzoru”
pracowników ochrony nie rzadziej niż:

będziemy kontrolowali

 3 x w ciągu dnia i jeden raz w ciągu nocy w okresie 7 dni,
 2 x w ciągu dnia i jeden raz w ciągu nocy w okresie 7 dni,
 1 x w ciągu dnia i jeden raz w ciągu nocy w okresie 7 dni.
Niewskazanie „organizacji nadzoru” spowoduje odrzucenie oferty na podstawie
art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp.”
Ponadto Zamawiający zmienia treść SIWZ przedłużając termin składania ofert
do dnia 20.02.2019 r. do godz. 10:00, w wyniku czego:
ROZDZIAŁ 12 /Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert/ pkt 1 i 2 SIWZ otrzymują
nowe brzmienie:
1.

Ofertę oraz dokumenty lub oświadczenia składane razem z ofertą należy złożyć
za pośrednictwem Platformy, do dnia 20.02.2019 r. do godz. 10:00.

2.

Otwarcie ofert, za pośrednictwem Platformy, nastąpi w dniu 20.02.2019 r.
o godz. 11.00 w siedzibie Zamawiającego, ul. Sztabowa 32, 50-984 Wrocław,
w pokoju nr 115 (sala narad).

Treść powyższych zmian stanowi integralną część SIWZ i należy je uwzględnić podczas
przygotowywania ofert.

s
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Jednocześnie, działając na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy Pzp, Zamawiający
informuje o zmianach wprowadzonych do ogłoszenia o zamówieniu (nr ogłoszenia: 2019/S
028-063415 z dnia 08.02.2019 r.), przekazanych Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej:
Sekcja IV: Procedura
IV.2.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału /
Termin wyrażenia zainteresowania udziałem
Zamiast:
Data: 19/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Powinno być:
Data: 20/02/2019
Czas lokalny: 10:00
Sekcja VI: Informacje uzupełniające
Zamiast:
3. Wstępnym potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu będzie złożenie wraz z ofertą oświadczenia w formie JEDZ - Załącznik nr 5
do SIWZ, w części III „Podstawy wykluczenia”.
4. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
złożenie wraz z ofertą oświadczenia w formie JEDZ - Załącznik nr 5 do SIWZ, w części IV:
„Kryteria kwalifikacji”, sekcji A: „Kompetencje”.
Powinno być:
3. Wstępnym potwierdzeniem braku podstaw wykluczenia Wykonawcy z udziału
w postępowaniu będzie złożenie wraz z ofertą oświadczenia w formie JEDZ - Załącznik nr 5
do SIWZ, w części III „Podstawy wykluczenia”.
4. Wstępnym potwierdzeniem spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie
złożenie wraz z ofertą oświadczenia w formie JEDZ - Załącznik nr 5 do SIWZ, w części IV:
„Kryteria kwalifikacji”, sekcji A: „Kompetencje”, sekcji C „Zdolność techniczna
i zawodowa”

Załącznik Nr 1 – Załącznik nr 2 do SIWZ (formularz oferty) na 7 str.

AP/ 71 710-72-70
s
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