Warszawa, dnia 19.02.2021 r.
GUS-DB04.271.38.2018.17
dot.: numer sprawy 6/DB/2021
Wyjaśnienia
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na: „Świadczenie usług ochrony nieruchomości GUS położonej
w Jachrance 81”, numer sprawy: 6/DB/2021.
Pytanie 1:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usługi przez pracowników niepełnosprawnych w tym obarczonych
schorzeniami specjalnymi: choroba psychiczna 02P, upośledzenie umysłowe 01U, epilepsja 06E, zaburzenia wzroku
04O, całkowite zaburzenia rozwojowe 12C ?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji usługi przez pracowników niepełnosprawnych, w tym obarczonych
schorzeniami specjalnymi: choroba psychiczna 02P, upośledzenie umysłowe 01U, epilepsja 06E, zaburzenia wzroku
04O, całkowite zaburzenia rozwojowe 12C, o ile powszechnie obowiązujące przepisy prawa pozwalają na
zatrudnienie takiej osoby na stanowisku pracownika ochrony.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający przydzieli Wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenie dla pracownika ochrony zlokalizowane przy
wejściu do obiektu umożliwiające kontrolę wstępu na obiekt osób upoważnionych? Czy pomieszczenie jest
wyposażone w system CCTV z podglądem z kamer? Czy obiekt jest wyposażony w system SSWiN?
Odpowiedź Zamawiającego:
Wykonawca będzie miał możliwość nieodpłatnego korzystania z pomieszczeń budynku, w tym z pomieszczenia
wyposażonego w system CCTV z podglądem z 4 zainstalowanych w obiekcie kamer. Ruch osobowy osób
upoważnionych na terenie obiektu odbywa się wyłącznie po wcześniejszym przekazaniu do Wykonawcy stosownej
informacji. Obiekt nie jest wyposażony w system SSWiN.
Pytanie 3:
Czy Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatnie dostęp do energii elektrycznej, sanitariatów, telefonu?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatnie dostęp do energii elektrycznej oraz sanitariatów (na terenie
obiektu jest przenośna toaleta). Nie jest możliwe zapewnienie dostępu do telefonu – zgodnie z wymaganiami
określonymi w Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego, Wykonawca zapewnia pracownikom m.in. środki
łączności.
Pytanie 4:
Czy do obowiązków pracownika ochrony należy kontrola ruchu materiałowego?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że do obowiązków pracownika ochrony nie należy kontrola ruchu materiałowego.
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Pytanie 5:
Czy Zamawiający może przybliżyć charakterystykę obiektu chronionego, jego powierzchnię użytkową, liczbę
budynków, rodzaj ogrodzenia?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający informuje, że na obiekt chroniony składają się: budynek główny, stolarnia, garaż oraz budynek po
agregatorni. Powierzchnia użytkowa obiektu wynosi 46 098 m2. Ogrodzenie wykonane jest z siatki, metalowych
przęseł i muru. Obiekt posiada dwie bramy wjazdowe sterowane za pomocą pilota.

Bartosz Wielądek
Konsultant
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS

2

