
Gdańsk 21.01.2019
WYKONAWCY

WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ 
dot. zamówienia na: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia w

obiektach zajmowanych przez Archiwum Państwowe w Gdańsku

syg. akt  26/1/2019

W związku z następującymi  pytaniami, jakie Archiwum Państwowe  w Gdańsku otrzymało
w sprawie przedmiotowego postępowania, działając w trybie art. 38 ust. 2,4 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych wyjaśniam co następuje:

Pytanie 1.

Odpowiedź
Pojęcie „Dowódca Zmiany” jest tożsame z pojęciem „Kierownik Ochrony”- 
nastąpiła omyłka pisarska. Wobec powyższego w kryterium nr 2 Doświadczenie 
personelu – Wykonawca otrzyma 5pkt za wskazanego pracownika, który będzie 
uczestniczył w wykonywaniu zamówienia na stanowisku „Kierownika Ochrony”
(…..)

Pytanie nr 2

Odpowiedź:
 Nastąpiła omyłka pisarska. Wykonawca może powierzyć wykonanie zamówienia 
podwykonawcom.

Pytanie nr 3.



Odpowiedź:
Ustawa o PPK obowiązuje od dnia 01.01.2019 roku. Tym samym Wykonawca 
zobowiązany jest (przy przyjętej stawce ryczałtowej) uwzględnić w cenie oferty 
koszty związane z wprowadzeniem tej ustawy.
Wszelkie zmiany wynagrodzenia, związane ze zmianami prawa są wprowadzane 
do umowy na mocy prawa .
Zamawiający dodatkowo w § 8 ust. 2 dodaje pkt 4, wzoru umowy, w brzmieniu:

4)  zmiany  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów
kapitałowych,  jeżeli  zmiany  te  będą  miały  wpływ  na  koszty  wykonania
zamówienia przez wykonawcę i zostaną przez niego udokumentowane;

Pytanie 4.

Odpowiedź:
Tak, pracownicy na portierni mają być pracownikami kwalifikowanymi ochrony 
fizycznej, tak jak zapisano w § 3 pkt 5 wzoru umowy.

Pytanie 5

Odpowiedź:
W formularzu ofertowym winna być sygnatura 26/1/2019 . W formularzu 
cenowym w pozycji RAZEM powinna być l)(suma 1 do 10). Nastąpiła  omyłka 
pisarska za którą przepraszamy.

Ponadto,
Zamawiający informuje, że we wzorze umowy wykreśleniu podlega § 7 dotyczący 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

Odpowiedzi staja się integralną częścią siwz. 

Składanie ofert

1) Oferty należy składać w  Archiwum Państwowym w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, ul.
Wałowa 5 – sekretariat 

2) Termin składania ofert upływa dnia 25.01.2019 r. o godz. 10.00.

2. Otwarcie ofert

1) Oferty zostaną otwarte w dniu  25.01.2019 r. o godz. 11.00.  w siedzibie Archiwum
Państwowego w Gdańsku, 80-958 Gdańsk, ul. Wałowa 5, sala konferencyjna


