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Dotyczy przetargu na usługę ochrony Urzędu Statystycznego wWarszawie w latach 2019 -2020

oopoweoź m pwn lE WYKo AWCY

zamawiający informuje, że W postępowaniu od Wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zam wienia wpłynęło
pytanie dotyczące treści slWz. zamaWiający przekazuje Wykonawcom treść pytania Wraz z odpowiedzią:

Pytanie:

,,zomawidjqcy W slWZ wymogo, aby Wykonawca pnedstawił "wykaz co najmniej dw ch usług o wartości
co nojmniej 700 000 zł brutto każdo, podobnego przedmiotu umowy, zd k ry uznoje się, ochronę fizycznq
budynku/budynk w urzęd w organ w administrdcji publicznej ((zgodnie z definicjq wskazonq w ort. 5 ust' 2 pkt
3 Kodeksu postępowania administracyjnego) organ w wymiaru sprawiedliwości lub prokuratury, o powienchni
nie mniejszej niż 7 000 m2.'' Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu orgon w mogq być pnedstdwione
referencje. Artykuł, na kt ry się Paristwo powołujq w KPA nie istnieje."

odpowiedż

Przywołana norma prawna brzmi:

3) organach odministracji publicznej - rozumie się pnez to ministr w' centrolne organy administracji rzqdowej,
wojewod w, działajqce w ich lub we własnym imieniu inne terenowe orgony odministracji nqdowej (zespolonej
i niezespolonej), orgdny jednostek samorzqdu terytoriolnego oroz orgony i podmioty wymienione
w art' 1pkt 2;......'" (KPA- Dz.U'2018 poz.2096 t.j. z dnia 2018.11.05). odwołanie do art' 1 p. 2 KPA poszerza
pojęcie podobnego przedmiotu umowy o umowy ochrony wykonywane na rzecz organ w pa stwowych oraz
innych podmiot w, gdy są one powołane z mocy prawa lub na podstawie porozumie do załatwiania spraw
W oparciu o Kodeks postępowania administracyjnego.

Zastosowana przez Zamawiającego definicja podmiot w, na rzecz' kt rych realizowane były |ub są umowy
ochrony, szczeg lnie po dodaniu sąd w i prokuratury, jest szeroka, ale nie dowolna' celem postępowania
Zamawiającego jest zapewnienie, że Wykonawca zna specyficzne wymagania, jakie niesie ze sobą praca
w urzędzie, w kt rym obsługiwani są obywatele. Te wymagania to przede wszystkim: wysoka kultura osobista
pracownik w, ich godne zachowanie, dobry kontakt z ludźmi, cierpliwość, co nie jest WYmagane
w takim stopniu np. przy ochronie bud w, magazyn w, parking wczypark witp.
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