Warszawa, dnia 13.05.2019 r.
DZP-361-308-24/2019
Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-24/2019 na: „Świadczenie całodobowej
fizycznej ochrony osób i mienia łącznie z całodobowym monitoringiem systemu SAP i DSO w budynku
UW Sokrates i DPN przy
ul. Smyczkowej 9 i 11 w Warszawie przez okres 36 miesięcy”

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęło od Wykonawcy zapytanie. Zamawiający udziela
odpowiedzi oraz zmienia treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie wzoru umowy
i Opisu Przedmiotu Zamówienia.

Zapytanie nr 4
W związku z udzieloną odpowiedzią „zapytanie nr 3” i zapisami umowy w paragrafie nr 7 pkt. 9
pojawiła się sprzeczności. Mianowicie w środki przymusu bezpiecznego mogą być wyposażeni tylko i
wyłącznie pracownicy kwalifikowani. Do realizacji zadań nie wymaga się kwalifikowanych
pracowników ochrony w związku z czym wnosimy o modyfikacje zapisów paragrafu 7 pkt 9 poprzez
wykreślenie wyposażenia pracowników w środki przymusu bezpośredniego.
Odpowiedz Zamawiającego:
Zamawiający zmienia § 7 pkt 9 wzoru umowy:
Było (przed zmianą):
Wykonawca

wyposaży

swoich

Pracowników

w

dozwolone

prawem

środki

interwencji

i przymusu bezpośredniego (z wyłączeniem broni palnej) oraz jednolite umundurowanie
wyspecyfikowane w OPZ, a także identyfikatory osobiste.
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Powinno być (po zmianie):
Wykonawca

wyposaży

swoich

Pracowników

w

dozwolone

prawem

środki

interwencji

oraz jednolite umundurowanie wyspecyfikowane w OPZ, a także identyfikatory osobiste.
Równocześnie Zamawiający zmienia w Opisie Przedmiotu Zamówienia ust. 7 pkt. 1
Było (przed zmianą):
Pracownik ochrony pełniący służbę powinien być wyposażony:
1) Dozwolone prawem środki interwencji i przymusu bezpośredniego (z wyłączeniem broni palnej)
Powinno być (po zmianie):
Pracownik ochrony pełniący służbę powinien być wyposażony:
1)

w dozwolone prawem środki interwencji.
Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia terminy składania i otwarcia ofert:

Składanie ofert - z dnia 15.05.2019 r. godz. 10.00 na dzień 16.05.2019 r. godz. 10.00.
Otwarcie ofert - z dnia 15.05.2019 r. godz. 10.15. na dzień 16.05.2019 r. godz. 10.15

W imieniu Zamawiającego
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

mgr Kazimierz Dukaczewski
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