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Zzp – 2374 – 1/PN/20 – 337 – 2020 

 

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „Obsługa 

recepcyjno – administracyjna budynku przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie” 

 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843) Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął w dniu  

11 lutego 2020 r. wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej 

„SIWZ”. 

Treść: 

„Witam, 

Proszę o wyjaśnienie: 

1. ile stanowisk należy obsadzić w niniejszym zamówieniu? 

2. jaką liczbę roboczogodzin Zamawiający oszacował w niniejszym zamówieniu? 

3. czy Zamawiający wymaga dołączenia do oferty koncesji? 

4. co Zamawiający rozumie pod podjęciem dozór? 

5. czy Zamawiający dysponuje zawartą umową na wsparcie grupy interwencyjnej, z której Wykonawca 

będzie mógł skorzystać w przypadku potrzeby? 
 

Ponadto, prosimy o rozważenie usunięcia żądania wniesienia ZNWU. W przypadku tego zamówienia 

zabezpieczenie to nie zabezpiecza zasadniczo niczego. Zamawiający każdorazowo dysponuje wierzytelnością 

Wykonawcy za poprzedni miesiąc świadczenia usługi oraz wynagrodzeniem za miesiąc bieżący. Dodatkowe 

zaangażowanie środków finansowych Wykonawcy powoduje zwiększenie ceny usługi. Rezygnując z tego 

zabezpieczenia (tak jak to ma miejsce w przypadku większości podobnych postępowań) pozwoli kalkulować 

niższe ceny Wykonawcom. Wystarczające są zapisy o karach i polisa ubezpieczeniowa. Zamawiający 

poczynił wszelkie zapisy zniechęcające Wykonawców, które niekoniecznie zwiększają bezpieczeństwo 

Zamawiającego. Z jednej strony dopuszcza się i preferuje osoby niepełnosprawne do realizacji zamówienia, z 

drugiej strony zwiększa się kalkulację podmiotów wprowadzając obowiązek wniesienia ZNWU. Z góry 

dziękujemy.” 
 

W związku z powyższym, Zmawiający wyjaśnia: 

Ad 1 i 2 - Zamawiający w części IV ust. 1 SIWZ określił, iż: 

„Obsługa recepcyjno – administracyjna i dozór pomieszczeń biurowych realizowana będzie od 

poniedziałku do piątku w godzinach 15.30 do 7.30 dnia następnego, a w soboty i niedziele oraz dni 

ustawowo wolne od pracy – całodobowo” tak więc stanowisko jest jedno natomiast ilość roboczogodzin w 



 
 
 

niniejszym zamówieniu dozoru i obsługi recepcyjno – administracyjnej (jednocześnie) uzależniona jest od 

ilości dni w miesiącu. 

Ad 3 – Zgodnie z treścią SIWZ Zamawiający nie wymaga załączenia żadnych koncesji. 

Ad 4 – Szczegółowy zakres dozoru w przedmiotowym zamówieniu zawarty został w załączniku do SIWZ pn. 

„Zakres zamówienia - dozór pomieszczeń biurowych Zarządu Zasobów Mieszkaniowych MSWiA przy  

ul. Chełmskiej 8A w Warszawie” i dotyczy pomieszczeń biurowych, magazynu (oraz terenu zewnętrznego 

Zamawiającego), które to zlokalizowane są na terenie nieruchomości przy ul. Chełmskiej 8A w Warszawie.  

Ad 5 - Zamawiający nie dysponuje umową odnośnie wsparcia grupy interwencyjnej. W przypadku 

wymagającym interwencji należy wezwać odpowiednio policję, państwową straż pożarną, pogotowie 

ratunkowe, straż miejską, czy też pogotowie: gazowe, energetyczne, ciepłownicze, wodociągowe itp. 

 

 Ponadto Zamawiający informuje, iż nie zmienia treści SIWZ, co do żądania wniesienia 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 


