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Uczestnicy postępowania  

o udzielenie zamówienia 

 

 

 

TREŚĆ  ZAPYTAŃ ORAZ WYJAŚNIENIA DOTYCZĄCE  ZAPISÓW 

OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU  
 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu ograniczonego na 
usługę pn. Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia  Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie 
Wielkopolskim”.  

 
 

 

Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 poz.2164z póź.zm), odpowiada na pytania, jakie wpłynęły od wykonawców,  

w stosunku do treści Ogłoszenia o zamówieniu oraz Wniosku o Dopuszczenie do udziału w przedmiotowym 

postępowaniu przetargowym. 

 
 
PYTANIE  1 
 
Zamawiający w Rozdziale III pkt. 10 informuje, że „nie dopuszcza możliwości zatrudnienia przez wykonawcę 

podwykonawców” natomiast w Rozdziale XVII „ Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał te części usług, 

które zamierza powierzyć podwykonawcom”. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza udział 

podwykonawców do realizacji zamówienia?  

 

ODPOWIEDŹ: 

Tak, Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji części zamówienia. Wykonawca ma wykazać w 
treści oferty, tę część zamówienia którą zamierza powierzyć podwykonawcy.  

 
PYTANIE  2 
 
Prosimy o wyjaśnienie dlaczego w Rozdziale VIII pkt. 1, podpunkt 2 Zamawiający prosi o przedstawienie „ minimum 
2 zamówienia, polegające na świadczeniu usług całodobowej ochrony osób i mienia , każda o wartości brutto 
minimum 70 000 zł” natomiast w załączniku nr 5 do IDW „co najmniej dwie usługi polegające na całodobowej 
ochronie mienia i osób o wartości 200.000 brutto każda”. Która wartość jest właściwa? 
 
 
 
 
 



 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający informuje, że zgodnie z Ogłoszeniem o zamówieniu nr 118004-2016 z 11 maja 2016 roku, Sekcja 
III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA 
TYCH WARUNKÓW, punkt III.3.2) Wiedza i doświadczenie Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego 
warunku:  
Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich trzech /3/ lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje przez co najmniej 12 
miesięcy, minimum 2 zamówienia, polegające na świadczeniu usług całodobowej ochrony osób i mienia, każda o 
wartości brutto minimum 200 000 złotych. Zamawiający podtrzymuje zapis w zakresie spełnienia warunku udziału 
w postępowaniu zgodnie z ogłoszeniem i dokonuje zapisu w treści IWD , załącznik nr 5.  
Wykonawca winien wykazać minimum 2 zamówienia polegające na świadczeniu usług całodobowej 
ochrony osób i mienia, każda o wartości brutto minimum 200 000 złotych.  
 

 

 

 

 

 
ZATWIERDZAM 

Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim 
Jan Tomaszewicz 

/ podpis w oryginale/ 

 

 

 

 

 

 

Prosimy o potwierdzenie w dniu dzisiejszym odbioru czytelnego niniejszego pisma faksem na numer telefonu:+48 95 728 99 35 lub e-

mailem na adres: sekretariat@teatr-gorzow.pl. W razie braku wyraźnego potwierdzenia z Państwa strony w postępowaniu dowodowym zamawiający 

przedłoży dowód nadania faksu lub pisma przesłanego pocztą elektroniczną. 

 

 

 


