
 
 

Warszawa, 27.11.2020 r.  

 

 

 

W S Z Y S C Y  W Y K O N A W C Y  

 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osób i mienia w siedzibie Zamawiającego 

oraz monitoring w siedzibie Zamawiającego i wynajętym pomieszczeniu w budynku przy pl. Bankowym 2 

w Warszawie. 

 

Żydowski Instytut Historyczny udziela wyjaśnień na zapytania dotyczące Opisu przedmiotu zamówienia (OPZ) we 

wskazanym powyżej postępowaniu: 

 

PYTANIE NR 1: 

Ile godzin ochrony w miesiącu należy przyjąć dla ochrony Obiektu w Warszawie przy ul. Tłomackie 3/5? Z Zapytania 

ofertowego nie wynika ilość pracowników ochrony przewidzianych do realizacji zamówienia, jedynie dotychczasowy 

wykonawca ma pełną wiedzę w tym zakresie. 

ODPOWEIDŹ NR 1: 

Zgodnie z zapisami ust. 1 pkt 1 OPZ Zamawiający wymaga ochrony całodobowej. Zgodnie z zapisami ust. 6 Zapytania 

ofertowego termin wykonania zamówienia to 12:00 31.12.2020 r. – 11:59 31.12.2021 r. Oznacza to, że Zamawiający 

wymaga ochrony 24h/7 dni w tygodniu/365 dni w roku. Zatem, przyjmując średnio 30 dni w miesiącu, można założyć 

liczbę godzin na poziomie 720. 

Zamawiający wymaga jednej osoby do realizacji przedmiotu zamówienia. 

 

PYTANIE NR 2: 

Jak wykonawca może złożyć ofertę elektronicznie na wskazany adres mailowy, jeżeli według wykonawcy oferta będzie 

zawierała informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej 

konkurencji, które, zgodnie z pkt. 2 Postanowienia ogólne, należy umieścić w oddzielnej kopercie wewnątrz oferty? 

ODPOWIEDŹ NR 2: 

Zamawiający przewidział możliwość zastrzeżenia w składanej ofercie informacji stanowiącej tajemnice 

przedsiębiorstwa. Jeżeli Wykonawca będzie chciał skorzystać z tego skorzystać Zamawiający dopuści możliwość 

złożenia oferty w formie papierowej. 

 



 
PYTANIE NR 3: 

Czy Zamawiający poda do publicznej wiadomości informacje z otwarcia ofert, obejmujące dane wykonawców, którzy 

złożyli ofertę i cenę za wykonanie usługi? 

ODPOWIOEDŹ NR 3: 

Zamawiający umieści na tej samej stronie Biuletynu Informacji Publicznej informacje z zestawieniem otrzymanych 

ofert. 

 

PYTANIE NR 4: 

Czy w związku z tym, iż Zamawiający wymaga od pracowników ochrony wykazania się sprawnością fizyczną 

umożliwiającą m.in. prawidłową obsługę SSP (pkt. 2.2.2 Opisu przedmiotu zamówienia), Zamawiający dopuszcza do 

realizacji zamówienia osoby niepełnosprawne? 

ODPOWEDŹ NR 4: 

Zgodnie z zapisami ust. 2 pkt 2.2 ppkt 2.2.2. Zamawiający wymaga aby osoby realizujące Przedmiot zamówienia 

wykazywały się sprawnością fizyczną umożliwiającą m.in. prawidłową obsługę SSP zgodnie z założeniami jego 

producenta oraz przepisami ppoż. Obowiązującymi w tym zakresie. 


