
 

 

Warszawa, dnia 14 lipca 2022 r. 
 
 

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
 
Znak sprawy: 10/DB/2022 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Przeprowadzenie próbnej ewakuacji budynku GUS w Warszawie przy Al. Niepodległości 208.  
 
Pytanie 3: 
Mają być 4 ewakuacje, więc proponujemy po dwie ewakuacje w dwa dni zrobić. Czy taka opcja Państwu odpowiada? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuję, że dopuszcza takie rozwiązanie.  
 
Pytanie 4: 
Szkolenie - czego dokładnie Państwo oczekujecie na tym szkoleniu? Jeśli ma to być tylko omówienie procedury ewakuacji, 
zadań koordynatorów i ewentualnie przećwiczenie czegoś "na sucho" to myślę, że max. 2 godziny na grupę wystarczą. Jeśli 
oczekujecie Państwo pokazów użycia gaśnic, hydrantów - potrzebujemy więcej czasu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w ramach szkolenia Zamawiający oczekuje omówienia procedury ewakuacji, zadań 
koordynatorów, oraz przejście „na sucho” drogi ewakuacji do miejsca zbiórki. Nie ma konieczności przeprowadzania 
ćwiczeń na sprzęcie gaśniczym i hydrantach. 

Pytanie 5: 
Ewakuacja osób z niepełnosprawnościami. Czy są windy dla ekip ratowniczych? Czy Państwo posiadacie sprzęt do 
ewakuacji osób niepełnosprawnych? Względnie dopuszczalne jest ewakuowanie takich osób do sąsiedniej strefy 
pożarowej i taką procedurę możemy wskazać. Byłoby dobrze, żeby podczas każdej ewakuacji na obiekcie była osoba 
przeszkolona z obsługi centrali SSP i DSO - kasowanie alarmów. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że budynek GUS nie jest wyposażony w windy dla ekip ratowniczych, ze sprzętu do ewakuacji 
posiadamy nosze do ewakuacji osób z niepełnosprawnością. W zakresie osoby do obsługi SSP i DSO jeżeli będzie taka 
potrzeba zostanie wezwana firma serwisowa. 

Pytanie 6: 
Dodatkowo co do warunków wzięcia udziału w postępowaniu: 
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich trzech 
lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co 
najmniej 1 zamówienie polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 próbnej ewakuacji, dla 
budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2. Braliśmy udział w takich ewakuacjach, ale nie w ramach 
prowadzonej działalności -……………………………... Próbna ewakuacja przeprowadzona byłaby przez strażaków, którzy 
przeprowadzili wiele takich próbnych ewakuacji.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający wyjaśnia, że w celu wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Wykonawca może wykazać 
usługę, którą zrealizował jako podmiot samodzielnie, lub może wykazać, że dysponuje osobą/osobami, którzy w okresie 
ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali co najmniej 1 zamówienie polegające na 
przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 próbnej ewakuacji, dla budynku o powierzchni użytkowej co 
najmniej 10 000 m2, z zastrzeżeniem, że w przypadku wykazania osoby/osób posiadających odpowiednie doświadczenie 
skieruje on te osoby do realizacji przedmiotu zamówienia. W przypadku wykazania osób posiadających odpowiednie 
doświadczenie Wykonawca powinien w punkcie 2 ppkt 8) Formularza ofertowego stanowiącego załącznik nr 2 do Zapytania 



 

ofertowego wykazać imię i nazwisko osoby z odpowiednim doświadczeniem, przedmiot usługi oraz datę wykonania usługi 
przez daną osobę.  

 

Zmawiający informuję, że dokonał następujących modyfikacji: 

 

Punkt III Zapytania ofertowego – „Warunki udziału w postępowaniu” – było:  

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 
trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 próbnej 
ewakuacji, dla budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2.  

2. Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu gwarantującego prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia wykaże wykonanie usługi na tożsamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiem 
Zamawiającego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  

3. Zamawiający stosuje rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 
Urz. UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.). Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wynikających 
z art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 
2022 r., poz. 835), Wykonawca składa na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego.  

 

Punkt III Zapytania ofertowego – „Warunki udziału w postępowaniu” – jest:  

 
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy wykażą, że należycie wykonali w okresie ostatnich 

trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej 1 zamówienie polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 próbnej 
ewakuacji, dla budynku o powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2 lub dysponują osobą/osobami, którzy w 
okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert zrealizowali co najmniej 1 zamówienie 
polegające na przeprowadzeniu w okresie ostatnich 3 lat co najmniej 1 próbnej ewakuacji, dla budynku o 
powierzchni użytkowej co najmniej 10 000 m2, z zastrzeżeniem, że w przypadku wykazania osoby/osób 
posiadających odpowiednie doświadczenie skieruje on te osoby do realizacji przedmiotu zamówienia. 

2. Wykonawca w celu spełnienia ww. warunku udziału w postępowaniu gwarantującego prawidłowe wykonanie 
przedmiotu zamówienia wykaże wykonanie usługi na tożsamy przedmiot zamówienia zgodnie z wymaganiem 
Zamawiającego w Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego.  

3. Zamawiający stosuje rozporządzenie Rady (UE) 2022/576 w sprawie zmiany rozporządzenia (UE) nr 833/2014 
dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. 
Urz. UE nr L 111 z dnia 8 kwietnia 2022 r.). Oświadczenie potwierdzające brak podstaw wykluczenia, wynikających 
z art. 7 ust. 1 w związku z art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 
2022 r., poz. 835), Wykonawca składa na Formularzu ofertowym stanowiącym Załącznik nr 2 do Zapytania 
ofertowego.  

 
 
 

             Józef Duchniewicz 
                                                                                                                            
Zastępca Dyrektora Departamentu                
Administracyjno – Budżetowego  
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