
 

 

Warszawa, dn. 20 lipca 2020 r. 

 

 

 Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu na 

podstawie art. 138o na „Zapewnieniu stałej ochrony osób i mienia w budynku Instytutu 

Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w 

Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36” (znak sprawy DA.22.13.2020.DA) 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2019, poz. 1843 z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego 

postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące pytania  dotyczące treści Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami: 

 

Pytanie 1 

Nawiązując do ogłoszonego zamówienia na zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynku 

Instytutu Biotechnologii Przemysłu Rolno-Spożywczego im. prof. Wacława Dąbrowskiego w 

Warszawie przy ul. Rakowieckiej 36 proszę o informację: 

1. Czy uznają Państwo za spełniony warunek postawiony w Rozdziale IV punkt 3) podpunkt a) 
gdy Wykonawca przedstawi jako jedną z wymaganych, referencję na świadczenie usług 
ochrony wykonywanych w ramach kilku umów świadczonych dla jednego Zamawiającego w 
tym samym czasie?  
 

Odpowiedź na pytanie 1:  

Zamawiający podtrzymuje zapis, iż warunek musi spełnić co najmniej jeden z Wykonawców w całości. 

Jednocześnie, Zamawiający dokonując analizy postawionego Wykonawcom warunku dot. zdolności 

technicznej lub zawodowej w Rozdziale IV pkt. 1 ppkt 3 litera a) stwierdził, iż dotychczasowy warunek 

spełnienia wymagań w zakresie doświadczenia nie gwarantuje należytego poziomu konkurencji 

wśród mniejszych przedsiębiorców, zwłaszcza działających na lokalnym rynku. Mając na uwadze, że 

ograniczona liczba przetargów, nie pozwala przedsiębiorcom z sektora małych i średnich firm na 

wylegitymowanie się określonym przez Zamawiającego doświadczeniem, Zamawiający informuje, iż 

dokonuje zmiany ww. warunku w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu konkurencyjności w 

przedmiotowym postępowaniu.  

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 1843) uprzejmie informuję, iż dokonuje zmiany treści Ogłoszenia 

zwanej dalej SIWZ w następujący sposób: 

Rozdziale IV pkt. 1 ppkt 3 litera a) Ogłoszenia przyjmuje następujące brzmienie: 



 

 

3) zdolności technicznej lub zawodowej: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli: 

a) Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 2 zamówień, o wartości nie mniejszej niż 600.000 zł brutto każde, 
polegających na ochronie budynków użyteczności publicznej, w rozumieniu przepisów 
rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków 
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2019, 
poz. 1065), o powierzchni nie mniejszej niż 5.000 m2 każdy, 
W przypadku składania oferty wspólnej ww. warunek musi spełnić co najmniej jeden z 

Wykonawców w całości. 

 

Jednocześnie uprzejmie informuję, iż pozostałe zapisy Ogłoszenia zwanego dalej SIWZ  pozostają bez 

zmian. 

Ponadto informuję, iż w związku z udzielonymi odpowiedziami, nie ulega zmianie treść ogłoszenia o 

zamówieniu. 
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