Pytania i odpowiedzi do SWZ na wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia, dozoru i usług
portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa „Dom Utopii” (os. Szkolne 26) w terminie od 25 marca do 15 listopada 2021, w trybie
całodobowym.
Postępowanie nr: DAI-271.1.2021

Kraków, 25 luty 2021 r.

Do wszystkich wykonawców

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na usługi społeczne bez możliwości negocjacji,
o wartości szacunkowej poniżej progów unijnych, w oparciu o przepisy ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo
zamówień publicznych (Dziennik Ustaw z 2019r., poz. 2019 z późn. zm., dalej w skrócie Pzp lub ustawa Pzp),
którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy w zakresie świadczenia usług ochrony fizycznej osób i mienia,
dozoru i usług portierskich w budynku Teatru Łaźnia Nowa „Dom Utopii” (os. Szkolne 26) w terminie od 25
marca do 15 listopada 2021, w trybie całodobowym

PYTANIA I ODPOWIEDZI DO SWZ
Szanowni Państwo,
Informujemy, iż Zamawiający przedstawia poniżej treść pytań i udzielonych odpowiedzi do treści Specyfikacji
Warunków Zamówienia (SWZ), w postępowaniu na wyżej opisany zakres przedmiotowy.

Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji zamówienia udział osób z orzeczeniem o niepełnosprawności?
Odpowiedź 1:
Zamawiający nie wyklucza udziału osób z orzeczeniem o niepełnosprawności w realizacji zamówienia, ponieważ
kryterium dodatkowym w ocenie punktowej jest posiadanie uprawnień do udzielenia ulgi we wpłatach na
PFRON. Jednocześnie zamawiający informuje, że specyfika pracy wyklucza osoby z niepełnosprawnością
ruchową, gdyż Wykonawca w obowiązkach ma m.in. szybką weryfikację sygnałów pożarowych, co związane jest
z przemieszczaniem się po budynku, oraz z niepełnosprawnością wzrokową (osoby niewidzące i niedowidzące),
ponieważ w zakresie czynności wykonawcy będzie również obsługa systemu BMS oraz monitoringu, które nie są
przystosowane do użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością wzrokową (osoby niewidzące
i niedowidzące).
Pytanie 2:
Czy Zamawiający wymaga podjazdu grupy interwencyjnej?
Odpowiedź 2:
Nie, zamawiający nie wymaga podjazdu grupy interwencyjnej.
Pytanie 3:
Jakie dokumenty są wymagane razem z ofertą?
Odpowiedź 3:
Zamawiający wraz z ofertą winien złożyć dokumenty wyszczególnione w punkcie 11) 3. SWZ.

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe pytania i odpowiedzi do SWZ, stanowią jej integralną
część, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin udzielenia nie wpływają na konieczność
przedłużenia terminu składania ofert. Dlatego też, Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania i otwarcia
ofert nie ulegają zmianie, jak również godziny oraz miejsce składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

Otrzymują:
1. Uczestnicy postępowania
2. Strona internetowa
3. a/a
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