OŚ –IP/4519/2021

Częstochowa, 07.09.2021 r.

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji (art. 275
pkt 1) ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r.
poz. 1129 ze zm.) o udzielenie zamówienie publicznego na realizację zadania pn.:
Fizyczna ochrona obiektów Oczyszczalni Ścieków „WARTA” S.A. w
Częstochowie.
Numer ogłoszenia: 2021/BZP 00168947/01
Zamawiający - Oczyszczalnia Ścieków „WARTA” S.A. w Częstochowie - informuje, że
Wykonawca zwrócił się o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia.
W związku z powyższym Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1:
Wyjaśnienie zapisów Rozdziału IX ust. 8 pkt 5) i 6). Zmawiający żąda przedłożenia
określonych dokumentów dotyczących psa wartowniczo – stróżującego jednak nie
stawia żadnych warunków w tym zakresie. Prosimy o podanie czy jest to warunek
udziału w postępowaniu.

Odpowiedź 1:
Zgodnie z zapisami SWZ dział IX pkt 8 ppkt 5) , 6) Wykonawca powinien złożyć wraz
z ofertą zaświadczenie potwierdzające, że pies posiada umiejętności wartowniczostróżujące wystawione przez odpowiednią jednostkę szkolącą z zaznaczonym
przewodnikiem, aktualne zaświadczenie o szczepieniu weterynaryjnym psa
wartowniczo-stróżującego.
Zaświadczenia te nie stanowią podmiotowych środków dowodowych w związku
z czym nie są skorelowane z żadnym warunkiem udziału w postępowaniu.
Zaświadczenia te stanowią przedmiotowe środki dowodowe, świadczące o spełnieniu
warunków określonych przez Zamawiającego dla przedmiotowej usługi i powinny
zostać załączone do oferty Wykonawcy. Jeżeli ww. dokumenty nie zostaną załączone
do oferty będzie to skutkowało odrzuceniem oferty Wykonawcy jako niezgodnej
z warunkami zamówienia.
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Pytanie 2:
Potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników ochrony na
umowy zlecenie powyżej wymaganych 50 % składu osobowego.

Odpowiedź 2
Zgodnie z złącznikiem nr 1 do SWZ dział VIII pkt 7 Zamawiający wymaga zapewnienia,
że minimum 50% każdorazowego składu osobowego pracowników ochrony, którzy
będą realizowali Przedmiot zamówienia będzie zatrudniona przez Wykonawcę na
umowę o pracę na 1/1 etatu.
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