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WYKONAWCY
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. usługa
ochrony obiektów i budynków, dozór wystaw i sprzątanie sal wystawienniczych w Muzeum Zamkowym w Malborku.
Znak sprawy: ZP.2611.19.2018.bm
Muzeum Zamkowe w Malborku, jako Zamawiający, w rozumieniu ustawy z dnia 29.01.2004 r. – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986), zwanej dalej ustawą, na podstawie art. 38 ust. 2 cyt. Ustawy, przekazuje
poniżej treść pytań wraz z odpowiedziami/wyjaśnieniami;
Zapytania Wykonawcy:
1. Czy odnośnie pkt. 5.2.1.1. doświadczenie ma dotyczyć ochrony sprawowanej przez kwalifikowanych, uzbrojonych
pracowników ochrony?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z warunkiem udziału wskazanym w pkt. 5.2.1.1. SIWZ, doświadczenie wykonawcy ma dotyczyć usług ochrony
fizycznej obiektów lub budynków wpisanych w Państwowy Rejestr Muzeów prowadzony przez Ministerstwo Kultury i
Dziedzictwa Narodowego, o łącznej wartości nie mniejszej niż 1 000 000,00 zł (słownie jeden milion złotych) brutto.
2. Czy odnośnie pkt. 5.2.1.2 poprzez dozór wystaw zamawiający wymaga doświadczenia w realizacji usługi przez
pracowników dozoru wystaw pełniących pracę bezpośrednio i stale na ekspozycji w godzinach otwarcia dla zwiedzających?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zgodnie z warunkiem udziału wskazanym w pkt. 5.2.1.2. SIWZ, doświadczenie wykonawcy ma dotyczyć usług dozoru
wystaw polegających na pilnowaniu wystaw i eksponatów oraz zapewnieniu porządku i sprawności ruchu
zwiedzających.
3. Czy odnośnie pkt. 5.2.1.2 poprzez dozór wystaw w zakresie „zapewnienia porządku” zamawiający wymaga doświadczenia
w sprzątaniu wystaw?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający w warunku udziału, o którym mowa w pkt. 5.2.1.2. SIWZ nie wymaga doświadczenia wykonawcy w
zakresie sprzątania wystaw. Zapewnienie porządku, o którym mowa w definicji „usług dozoru” dotyczy ruchu
zwiedzających.
4. Zamawiający w Opisie przedmiotu zamówienia w pkt. 15 (str.6) wskazał, że wszelkie prace na wystawie muszą być
zakończone przed wejściem zwiedzających do sal. Czy zamawiający przewidział w Harmonogramie pracy dozoru wystaw czas
na sprzątanie przez wejściem dla zwiedzających?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający przewidział w Harmonogramie pracy dozoru wystaw czas na sprzątanie przez wejściem dla
zwiedzających.
5. Czy wartość umów, na spełnienie warunku w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, dotyczy wartości
zrealizowanej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wartość umów, o których mowa w pkt. 5.2.1.1. i 5.2.1.2. dotyczy wartości zrealizowanych przez wykonawcę umowy w
okresie nie krótszym niż 12 miesięcy, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych – dotyczy wartości umów nadal
realizowanych przez wykonawcę przez okres co najmniej 12 miesięcy.
Powyższe odpowiedzi są wiążące dla Stron
W imieniu Zamawiającego
Dyrektor
Muzeum Zamkowego w Malborku

dr hab. Janusz Trupinda

Umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego w dniu 2018-12-21
Informacja dotycząca zasad przetwarzania danych osobowych przez administratora oraz praw osób, których dane są przetwarzane została
zamieszczona na stronie http://bip.zamek.malbork.pl/ w zakładce ochrona danych.

