Warszawa, dnia 28.12.2018 r.
DZP-361-686-142/2018

Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-142/2018 na: „Ochronę Biblioteki
Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 (BUW), Dobra 55,
Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 72 tzw. „Biała Willa”.

Informujemy, że do Zamawiającego w dniu 21.12.2018 r. wpłynęło od Wykonawcy zapytanie.
Poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią Zamawiającego.
Zapytanie nr 1
„Prosimy o potwierdzenie, iż zamawiający uzna spełnienie warunku, o którym mowa w paragrafie 5
pkt. 2, jeśli Wykonawca przedstawi usługi wykonywane na rzecz podmiotów podlegających
obowiązkowej ochronie, np. kopalnie, które posiadają w swojej strukturze budynki socjalne oraz
biurowe, które podlegają ochronie w ramach zawartej umowy.
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych,
jakim powinny odpowiadać budynki

i ich usytuowanie zawiera definicje budynku użyteczności

publicznej. Zgodnie z nią przez budynek

użyteczności publicznej – należy 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”.
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Odpowiedz:
Na tym etapie postępowania Zamawiający nie weryfikuje czy Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny.

Ponadto Zamawiający, działając na podstawie art. 6 § 3 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi
społeczne – Instrukcji dla Wykonawców zmienia treść art. 3 § 1.
Zamawiający w art. 3 § 1 dopisuje ust. 11 o następującym brzmieniu:
„Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał własne uzbrojone grupy interwencyjne, które będą
wysyłane na każde sygnalizowane przez pracowników ochrony zdarzenie z czasem dojazdu do miejsca
zdarzenia nie dłuższym niż 7 minut".

W imieniu Zamawiającego
Zastępca Kanclerza ds. Technicznych

mgr inż. Włodzimierz Czyżkowski
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