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wyKoNAWcy UBIEGAJĄcv sIĘ o zRuówrrrure

Dot, Przetarg nieograniczony na: ,,Świad'czenie usług ochrony fizycznej osób, mie-
nia i budynku Wrocławskiego Teatru Lalek we Wrocławiu". Znak postępowania:
zP/PN/1/2078
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2OO4 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2OI7, poz, 1579) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Pytanie nr 1:

Czy w zakresie Grupy Interwencyjnej oraz w kwestii Stacji Monitorowania Alarmów, Zamawia-
jący dopuszcza udział Podwykonawców? Jezeli tak, to proszę o informację, jakie dokumenty
Podwykonawcy nalezy dołączyc do ofefty.

Od powied ź Zamawiającego :

Zamawiający nie zastrzegł osobistego wykonania przez Wykonawcę żadnej częŚci zamówie-
nia, w związku z czym dopuszcza udział podwykonawców na każdym etapie postępowania.
Dokumenty, które są zobligowani dostarczyć Wykonawcy dla podwykonawców to dokumenty
potwierdzające brak podstaw do wykluczenia z art. 24 ust. 1 pkt t2-23 oraz art. 25 ust. 5
pkt 1. w tym przypadku oświadczenie.

Szczegółowe informacje znajdują się w SIWZ w Rozdziale V pkt 7.

Pytanie nr 2:

Czy pracownicy ochrony pełniący słuzbę na obiekcie powinni byĆ wpisani na listę kwali-
fikowanych pracowników ochrony. Czy wystarczy, że osoby nadzorujące pracę ochrony
posiadają wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?

Od powied ź Zamawiającego :

Zamawiający informuje, iż wymaga do potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postę-
powaniu, by co najmniej 1 osoba wykonująca czynności takiej jak: nadzór i kontrola wyko-
nanie usługi,/ koordynator wyznaczony przez Wykonawcę by była wpisana na listę kwalifiko-
wanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia. W pozostałym zakresie pozostawia to
do decyzji Wykonawców.
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