
 

Gdańsk; 31 grudnia 2018 r. 
 

 

 

WYKONAWCY 

 

 

Dotyczy: ogłoszenia o zamówieniu na świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach 

Muzeum Gdańska 

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące ww. postępowania. Poniżej 

przedstawiamy treść zapytań oraz odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1. Zamawiający w Rozdziale V pkt. 3 ppkt. 3) wymaga od wykonawcy 

legitymowanie się doświadczeniem z okresu 3 lub 4 lat. Czy zapis jest poprawny? 

 

Odpowiedź. 

Tak, zapis jest poprawny. 

 

Pytanie nr 2. Czy zakresie doświadczenia, o którym mowa w w Rozdziale V pkt. 3 ppkt. 3), 

dotyczy usług świadczonych przez uzbrojonych pracowników ochrony? 

 

Odpowiedź. 

Nie. 

 

Pytanie nr 3. Ile usług ma przedstawić Wykonawca na spełnienie warunków udziału 

w postępowaniu? 

 

Odpowiedź. 

Zgodnie z pkt. 3 ppkt. 3) Rozdziału V Instrukcji dla Wykonawców, aby wziąć udział 

w postępowaniu Wykonawca jest zobowiązany wskazać i udokumentować co najmniej jedną 

usługę. 

 

Pytanie nr 4. Czy w kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia Zamawiający liczy usługi 

wskazane na spełnienie warunków udziału w postępowaniu czy dodatkowe usługi? 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający oceniając oferty weźmie pod uwagę usługi spełniające kryteria opisane 

w Rozdziale V pkt. 3 ppkt. 3) Instrukcji dla Wykonawców. 

 

Pytanie nr 5. Czy usługi oceniane w kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia mają 

spełniać warunki określone w w Rozdziale V pkt. 3 ppkt. 3) ? 

 

Odpowiedź. 

Tak. 



 

Pytanie nr 6. Czy należyte wykonanie usług ocenianych w kryterium oceny ofert w zakresie 

doświadczenia ma zostać udowodnione na zasadach określonych w Rozdziale V pkt. 3 ppkt. 

3) ?  

 

Odpowiedź. 

Tak. 

 

Pytanie nr 7. Prosimy o wskazanie, które posterunki stałe są uzbrojone w paralizator. 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający wskazał posterunki uzbrojone w paralizatory elektryczne o średniej wartości 

prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA w pkt. 1.6) Rozdziału II Szczegółowego opisu 

przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie nr 8. Czy posterunki doraźne lub doraźne w sezonie letnim, są uzbrojone 

w paralizator, jeżeli tak, to które. 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie przewiduje potrzeby i możliwości uzbrojenia pracowników ochrony 

pełniących obowiązki w sezonie letnim na posterunkach doraźnych w paralizatory elektryczne 

o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA. 

 


