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DO WYKONAWCÓW 

 

odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę obiektu PAP S.A. przy Al. 
Jerozolimskich 107 w Warszawie 

(nr sprawy 01/22) 

 

 

 

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 284 ust. 2 Ustawy z 11 września 2019 r. 

– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w 

przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:  

 

Pytanie 

Proszę o wyjaśnienie co Zamawiający rozumie przez poniższy zapis i jakiego dokumentu wymaga od 

wykonawców. Dla wykonawcy „szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia” Zamawiający 

zawarł w ROZDZIALE XXIII - Przedmiot zamówienia, w związku z czym nie jest jednoznaczne co 

ponadto mieliby Wykonawcy złożyć wraz z ofertą. 

„2.          Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia (oferta merytoryczna) znajduje się w 

załączniku nr …….. do oferty.* 

* – należy załączyć do oferty dokładny opisu oferowanego przedmiotu zamówienia.” 

Odpowiedź 

Szczegółowy opis, który wykonawcy załączają do swoich ofert, musi pozwolić Zamawiającemu na 

ocenę oferty czy jej treść jest zgodna z przedmiotem zamówienia będącym częścią SWZ. 

Pytanie 

Czy Zamawiający do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w celu 

aktywizacji osób niepełnosprawnych (grupę osób defaworyzowanych), co jest w pełni dopuszczalne 

ustawą PZP?  

Odpowiedź 

Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności w celu 

aktywizacji osób niepełnosprawnych, jednakże stan zdrowia tych osób nie może im uniemożliwiać 

wykonywania wszystkich czynności wskazanych w SWZ. 
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Pytanie 

Czy Zamawiający akceptuje posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług z 

zakresu ochrony osób i mienia jako „… inny certyfikat potwierdzający wysoką jakość świadczonych 

usług w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia.”?  

Odpowiedź 

Tak, zamawiający akceptuje posiadanie certyfikatu ISO 9001:2015 w zakresie świadczenia usług z 

zakresu ochrony osób i mienia jako „… inny certyfikat potwierdzający wysoką jakość świadczonych 

usług w zakresie bezpośredniej ochrony osób i mienia. 

Pytanie 

Ponadto wnosimy o wyjaśnienie zapisu pkt 2 Załącznika nr 1 do SWZ tj.  

„2. Szczegółowy opis oferowanego przedmiotu zamówienia (oferta merytoryczna) znajduje się w 

załączniku nr …….. do oferty.”  

1. Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy złożenia już na etapie składania ofert „Plan ochrony 

obiektu” o którym jest mowa w ROZDZIALE XXIII - Przedmiot zamówienia i jest wymagany do 

przedłożenia „… w dwóch egzemplarzach do zatwierdzenia przedstawicielowi Zamawiającego, w 

terminie do 10 dni od dnia zawarcia umowy” czy też inny dokument niewymieniony w SWZ? Jeśli tak 

to wnosimy o sprecyzowanie zapisów SWZ tj. określenie wymaganego dokumentu.  

Odpowiedź 

Szczegółowy opis, który wykonawcy załączają do swoich ofert, musi pozwolić Zamawiającemu na 

ocenę oferty czy jej treść jest zgodna z przedmiotem zamówienia będącym częścią SWZ. 

Plan ochrony obiektu składa wykonawca dopiero po zawarciu umowy. 

 

Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 11 lutego 2022 r. do godz. 15.00. 

Otwarcie ofert nastąpi 11 lutego 2022 r. o godz. 15.15. 


