Gdańsk 20.05.2016r.
Strona internetowa
Sprawa: wyjaśnienia Siwz.
Hala Gdańsk-Sopot Sp. z o.o. w Gdańsku w postępowaniu dotyczącym „Dozoru
oraz ochrony osób i mienia w hali Ergo Arena” na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 907 ze zm.) wyjaśnia
zapisy SIWZ:
1. Czy Wykonawca może przedstawić polisę OC z okresem ważności krótszym niż
termin wykonania zamówienia wraz z oświadczeniem, że Wykonawca każdorazowo
po upływie ważności polisy zobowiązuje się do przedłużania jej ważności na
warunkach nie gorszych niż obecna.
Odpowiedz: tak.
2. Czy Wykonawca aby spełnić warunek udziału w postępowaniu dot. wiedzy i
doświadczenia oraz w kryterium doświadczenie może przedstawić usługi zgodnie z
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury tj.: "budynku użyteczności publicznej należy przez to rozumieć budynek przeznaczony na potrzeby administracji
publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty,
szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub
socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych
lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie
kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek
użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny,",
Czy tylko obiekty tj. bank, szkoła, obiekty biurowe, urzędy publiczne, instytucje
kulturalne i obiekty sportowe?
Odpowiedz: W treści warunku podano zamknięty katalog budynków.
3. Wnosimy, aby Zamawiający wyraził zgodę na przedstawienie usług/referencji w
warunkach udziału w postępowaniu dot. wiedzy i doświadczenia oraz w kryterium
doświadczenie, usługi świadczone przez okres krótszy niż 12 miesięcy, jednak o
wartości wymaganej przez Zamawiającego.
Odpowiedz: zapisy pozostają bez zmian.

4. Zamawiający w opisie kryteriów, którymi będzie się kierował przy wyborze oferty,
wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert 10 punktów
przyzna w kryterium doświadczenie za każde zamówienie (powyżej 3
potwierdzających warunki udziału w postępowaniu) Zmawiający przyzna 1pkt. W
związku z powyższym prosimy o potwierdzenie czy Wykonawca przedstawiając 10
dodatkowych usług otrzyma maksymalną liczbę punktów 10?
Odpowiedz: wykazując 10 dodatkowych usług należycie udokumentowanych
wykonawca otrzyma 10 pkt.
5. W związku z Projektem ustawy o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę oraz ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy, czy Zamawiający przewiduje
wprowadzenie zapisów dot. zmian umowy uwzględniających zamianę
wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu ustalenia w/w ustawą min. stawki 12 zł za
każdą godzinę pracy pracownika ochrony.
Odpowiedz: Cenę należy wyliczyć w zgodzie z aktualnym stanem prawnym.
6. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca podał dwie oddzielne stawki z podziałem
na okres w którym nie będzie obowiązywała minimalna stawka 12 zł za godzinę
pracy pracownika ochrony oraz za okres w którym będzie już obowiązywała
minimalna stawka 12 zł?
Czy Zamawiający przewiduje po wejściu w życie nowej ustawy zmianę
wynagrodzenia dla Wykonawcy?
Odpowiedz: zmiana umowy w tym zakresie jest przewidziana.
Powyższe należy uwzględnić przygotowując ofertę.
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