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Z/DZP/344/2020                           Warszawa, dnia 29.12.2020 r. 
 

Informacja dla Wykonawców biorących udział w przetargu prowadzonym w trybie                
art. 138o w zw. z art. 138h ustawy Prawo zamówień publicznych – zamówienia na usługi 
społeczne i inne szczególne usługi o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone             

w art. 138g ust. 1 ustawy na realizację zadania pod nazwą: „Ochrona fizyczna i monitoring 
Szpitala Nowowiejskiego”, sygnatura akt 19/DZP/2020 

 
 
I. Zamawiający działając na podstawie postanowień pkt 9.1 i pkt 9.4. Specyfikacji Warunków 
Udzielenia Zamówienia w związku z pytaniami Wykonawcy z dnia 24.12.2020 r. wyjaśnia co 
następuje: 
 
Pytanie 1: 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie zapisu dotyczącego kryterium -  doświadczenie pkt 18.1.2 
SWUZ w którym będą punktowane usługi  ochrony fizycznej w placówkach służby zdrowia 
(środowisko pacjentów z chorobami psychiatrycznymi”  świadczone nieprzerwanie  przez 
okres minimum 12 miesięcy …  a wartość roczna każdego wykonania zamówienia lub jego 
zrealizowanej części wynosi co najmniej 500.000,00 zł. 
Czy powyższy zapis należy rozumieć, iż chodzi o placówki służby zdrowia funkcjonujące  
w systemie całodobowym przez 7 dni w tygodniu zajmujące się stricte środowiskiem 
pacjentów z chorobami psychiatrycznymi  a co za tym idzie  nie będą wliczane do tego 
kryterium np. placówki służby zdrowia w których jedynie są wydzielone gabinet, pomieszczenia 
dla w/wym. pacjentów, a ich główna działalność nie odnosi się do środowiska pacjentów 
psychiatrycznych. Np. ochronie fizycznej o wartości 500 tys. zł podlegają szpital lub przychodnie 
rejonowe w dzielnicy  Bemowo  i w jednej z nich   znajdują się  3 gabinety dla pacjentów 
środowiska psychiatrycznego czynne w dni powszednie co stanowi jedynie ułamek wartości 
zamówienia na 500 tys. zł.  
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż w ramach kryterium oceny ofert oceniane będą tylko zamówienia/ 
umowy dotyczące placówek służby zdrowia zajmujące się, jak wskazał Wykonawca 
środowiskiem pacjentów z chorobami psychiatrycznymi. 
 
Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników w systemie mieszanym tzn. część 
roboczogodzin na podstawie umowy o pracę np. ¾ etatu i pozostałe roboczogodziny na 
podstawie umowy zlecenia ? 
Odpowiedź: 
Nie. 
 
Pytanie 3: 
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie roboczogodziny wypracowane przez pracowników 
ochrony maja być zrealizowane na podstawie umowy o pracę ? 
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Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt 4.10 SWUZ. 
 
Pytanie 4: 
Czy z uwagi na charakter i specyfikę usług ochrony osób i mienia  Zamawiający dopuszcza 
realizację usługi przez kwalifikowanych pracowników ochrony z orzeczeniem  
o niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej ? 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi przez kwalifikowanych pracowników ochrony  
z orzeczeniem o niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej. 
 
Pytanie 5: 
Czy stanowiska pracy pracowników ochrony są przystosowane dla potrzeb osób 
niepełnosprawnych ?  
Odpowiedź: 
Stanowiska pracy nie są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. 
 
 
II. Zamawiający działając na podstawie postanowień pkt 9.5 w związku z pkt 9.1 Specyfikacji 
Warunków Udzielenia Zamówienia zmienia treść SWUZ w następujący sposób: 
 
1. Treść zawarta w pkt 18.1.2 SWUZ w brzmieniu: 

„Każda z ważnych ofert będzie punktowana w zakresie kryterium „doświadczenie” na 
podstawie wykazu wykonanych lub wykonywanych usług o którym mowa  
w pkt 13.2. c), poprzez przydzielenie odpowiedniej punktacji: (…)” 
zmieniono na treść w brzmieniu: 
„Każda z ważnych ofert będzie punktowana w zakresie kryterium „doświadczenie” na 
podstawie wykazu wykonanych lub wykonywanych usług o którym mowa  
w pkt 13.2. d), poprzez przydzielenie odpowiedniej punktacji: (…)” 

 
2. Treść pkt 16 SWUZ otrzymuje następujące brzmienie: 

„16. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert  

16.1 Oferty należy składać w opakowaniach uniemożliwiających ich bezśladowe otwarcie np. 
w zaklejonych kopertach. Opakowanie musi być oznaczone napisem:  

 

 
Oferta w postępowaniu na   

„Ochronę fizyczną i monitoring Szpitala Nowowiejskiego”. 
 

Nie otwierać przed 07.01.2021 r. o godz. 10:00 

oraz powinno zawierać nazwę i adres Wykonawcy.  

16.2 W przypadku oferty wspólnej należy na opakowaniu wymienić z nazwy,  
z określeniem siedziby - wszystkie podmioty składające ofertę wspólną  
z wyszczególnieniem pełnomocnika. 
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16.3 Oferty należy składać w opakowaniach opisanych w pkt 16.1 SWUZ, do dnia 
07.01.2021 r. do godz. 9:30 w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii Ogólnej w pok. 92, 
która jest udostępniona dla Wykonawców w dni powszednie w godzinach od 8.00 do 
13.00. 

16.4 Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną ofertę przed upływem 
terminu do składania ofert. W takim przypadku Wykonawca złoży Zamawiającemu 
kolejną zamkniętą kopertę oznaczoną jak w pkt 16.1 SWUZ oraz dodatkowo 
określeniem „Zmiana” lub „Wycofanie”. Wykonawca nie może wycofać oferty lub 
wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.  

16.5 Jawne otwarcie ofert odbędzie się w dniu 07.01.2021 r. o godzinie 10:00  
w siedzibie Zamawiającego w Dziale Zamówień Publicznych, budynek G, pok. 103.”. 

 
 
 
 

  DYREKTOR 

         Andrzej Mazur 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


