Wasilków, dnia 05.01.2021 r.
AD.251.24.2020

Wykonawcy
(uczestnicy postępowania)

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego dotyczące ogłoszenia
o zamówieniu na usługi społeczne – usługa dozoru mienia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej,
postępowanie numer AD.251.24.2020 z dnia 23.12.2020 roku, wpłynęły pytania, których treść
wraz z odpowiedziami przekazuję poniżej:

Pytanie 1:
Zamawiający w Ogłoszeniu o Zamówieniu w punkcie 2.13. wymaga, aby osoby skierowane przez
Wykonawcę do realizacji umowy będą posiadały aktualne badania lekarskie i nie będą posiadały
ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonanie
przedmiotu zamówienia, czy to oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza do realizacji zamówienia osób
z orzeczeniem o niepełnosprawności ze względu na specyfikę obiektu?
Odpowiedź:
Wskazany przez Wykonawcę fragment ogłoszenia nie oznacza, że Zamawiający nie dopuszcza do
realizacji zamówienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Pytanie 2:
Zamawiający w Ogłoszeniu o Zamówieniu w punkcie 2.19. zawarł klauzulę społeczną : "Zgodnie z art.
29 ust. 3a ustawy Pzp, Zamawiający w zakresie wykonania przedmiotu zamówienia wymaga, by osoby
skierowane do wykonania zamówienia pozostawały zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
Wykonawca wraz z wykazem osób wykonujących przedmiot zamówienia, o którym mowa w pkt 2.5.,
przedstawi oświadczenie, iż osoby te są zatrudnione na podstawie umowy o pracę. W przypadku zmiany
zatrudnionych w trakcie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany pisemnie powiadomić
Zamawiającego najpóźniej 24 godziny przed zmianą i przedstawić oświadczenie o ich zatrudnieniu na
podstawie umowy o pracę. W odniesieniu do powyższej klauzuli prosimy o potwierdzenie", że ilość
osób zatrudnionych do realizacji zamówienia w podziale na pełne lub części etatu ma zabezpieczyć
całościową ilość godzin ochrony, w tym urlopów pracowniczych wynikających z przepisów Prawa
Pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający potwierdza, że wszystkie osoby zaangażowane przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia muszą pozostawać z Wykonawcą w stosunku pracy. Zamawiający nie ponosi
odpowiedzialności za wykonywanie przez Wykonawcę obowiązków z zakresu prawa pracy, w tym
przyjętego systemu czasu pracy zatrudnionych pracowników, udzielania urlopów pracowniczych.

Pytanie 3:
Czy jako podmiot ubiegający się o udzielenie zamówienia zobowiązani jesteśmy dołączyć referencje
należytego wykonania umowy wystawione przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie
(Zamawiającego) w przypadku wpisania Waszego podmiotu w wykazie zrealizowanych usług?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga dołączania w wyżej wymienionej sytuacji referencji należytego
wykonywania umowy.

Pytanie 4:
W treści SIWZ punktu 4.2.2., którego treść mówi:
„4.2.2. zdolność techniczna lub zawodowa Zamawiający oceniając działalność techniczną lub
zawodową Wykonawcy będzie brał pod uwagę doświadczenie Wykonawcy. Warunek zostanie uznany
za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże się należytym wykonaniem, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych również wykonywaniem, w okresie ostatnich 3 lat prze upływem terminu
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie co najmniej 3 usług
o wartości minimum 60 000,00 złotych brutto każda, polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej
osób i mienia w obiektach muzealnych, w których były przechowywane lub eksponowane zabytki, przez
nieprzerwany okres co najmniej 12 miesięcy każda ze wskazanych usług.”
… nie kwestionuje prawa Zamawiającego do ukształtowania treści zamówienia w sposób adekwatny do
uzasadnionych potrzeb, jednakże zwraca uwagę na fakt, że Zamawiający nie ma zupełnej dowolności
w tej kwestii, gdyż jak wielokrotnie stwierdziła Krajowa Izba Odwoławcza, Zamawiający sam kształtuje
kryteria oceny ofert, jednak kryteria te powinny być obiektywne i uzasadnione opisanym w SIWZ
przedmiotem zamówienia. Kryteria oceny ofert nie mogą być sprzeczne z podstawowymi zasadami
zamówień publicznych, nie mogą one ograniczać konkurencji, a tym bardziej nie mogą wprowadzać
nieuzasadnionych preferencji określonych wykonawców.
Z powyższego wynika, że jakkolwiek Zamawiający dysponuje prawem do wprowadzenia poza
cenowego kryterium oceny ofert, nie powinno ono zmierzać do uchybienia zasadzie uczciwej
konkurencji, mającej fundamentalne znaczenie dla całego systemu prawa zamówień publicznych. W
przedmiocie zamówienia objętego niniejszym postępowaniem Zamawiający nie wymaga od
Wykonawcy specjalistycznej wiedzy oraz właściwości (w szczególności w punkt 4.2.2. SIWZ) do
wykonania przedmiotu zamówienia, a co za tym idzie nie powinien ograniczać dostępu do postępowania
poprzez złożenie referencji usług polegających na bezpośredniej ochronie fizycznej osób i mienia w
obiektach muzealnych. W ocenie … takie ukształtowanie warunków udziału w postępowaniu w istotny
sposób ogranicza konkurencję i uniemożliwia wzięcie udziału w postępowaniu większej liczbie
wykonawców, którzy mogliby spełnić wszelkie pozostałe warunki SIWZ. Tym samym, w
przedmiotowej sytuacji, konkurencja jest po prostu fikcją, gdyż większość agencji ochrony mimo
wykonywania wielu umów na rzecz podmiotów użyteczności publicznej (tak jak …), nie świadcząc
takich usług na rzecz obiektów muzealnych, mimo obiektywnych możliwości świadczenia takich usług
w ramach niniejszego przetargu, poprzez arbitralne wykreowanie bariery formalnej, ma zamkniętą
drogę do uzyskania zamówienia.

Mają powyższe na uwadze, wnoszę o zapewnienie równego traktowania wykonawców biorących udział
w postępowaniu i zmianę ww. kryterium.

Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę kryterium, wskazując, iż treść zamówienia, w tym kryteria
oceny ofert są adekwatne do uzasadnionych potrzeb Zamawiającego określonych specyfiką tzw.
muzeum na wolnym powietrzu.

Pytanie 5:
W treści SIWZ z punktu 2.13., którego treść mówi:
„2.13. osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji umowy będą posiadały aktualne badania
lekarskie i nie będą posiadały ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą uniemożliwiającą lub
utrudniającą wykonanie przedmiotu zamówienia.”
Proszę o sprecyzowanie, jak ma rozumieć wykonawca powyższy punkt. Czy zamawiający dopuszcza
do wykonywania usługi pracowników posiadających stopień niepełnosprawności, posiadających
aktualne badania lekarskie, w których nie będzie przeciwwskazań do wykonania usługi przedmiotu
zamówienia? W szczególności wnoszę o wyjaśnienie zakresu pojęcia: „ograniczenia psychofizyczne
stwierdzone grupą uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonanie przedmiotu zamówienia”, w
szczególności jakie ograniczenia wchodzą w zakres definicji oraz jaka grupa uniemożliwia lub utrudnia
wykonanie przedmiotu zamówienia, a jaka takiego kryterium nie spełnia.
Z naszych informacji wynika, iż na dzień dzisiejszy wykonywana „Usługa dozoru mienia w Podlaskim
Muzeum Kultury Ludowej” przez obecną firmę jest wykonywana wyłącznie przez pracowników
posiadających stopień niepełnosprawności. Wobec tego proszę o wyjaśnienie, jacy pracownicy
posiadający stopień niepełnosprawności będą spełniać ww. kryteria SIWZ.
Proszę o udzielenie wyjaśnień na wyżej wymienione zapytanie dotyczące SIWZ.

Odpowiedź:
Odpowiedź analogicznie jak w pytaniu numer 1.
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