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

oopowgoż ltA pwnNn WYKoI{AWCY

Zamawiający informu|e, że W postępowaniu od wykonawcy ubiegającego się o udzielenie zam wienia wpłnęły
pytania dotycżące treści slwz' zamaWiający przekazuje wykonawcom treść pyta wraz z odpowiedziami:

Ę^ania: 1 -2

. ,'W jaki spos b ząmawiajqcy będzie weryfikowoł czy osoby realizujące usługę posiadają nienogannq opinię?
czy Wyhonowco będzie zobowięany do złożenia jahiś dohument1w?

o Czy w celu potwierdzenia niekaralności zomawiajqcy v,tymaga informacji z KRK, czy oświadczenio w tym
zohresie?"

odpowiedź na pytania 1 i 2:

Wszystkie dokumenty, kt re wykonawca zobowiązany jest złoźyć z ofertą [ub na wezwanie zamawia|ącego okreśtone
sąw g 6. ,,wyhoz oświadcze lub dokument w potwierdzajqcych spełnianie warunh w udziału w postępowoniu oroz
potwierdzajqcych brah podstaw wykluczenio (ort.22 ust. 1 i 2, art 24 ust 1 i 2, orL 25 ust 1, orL 26 usL 2,2c i 3, art.36
ust'1pkt6,ust'3 Pzp)" slwz, a po udzieleniu zam wienia pubticznego, te, kt re są określone We Wzorze umowy.
W prowadzonym postępowaniu podstawą oceny weryfikac|i nienagannej opinii pracownika ochrony
ijego niekaralności są oświadczenia wykonawcy. Proszę o lekturę oświadcze zp'9, 10 i21 Formularza oferty.
Te oświadczenia składane są pod rygorem okreśtonym W p' 23 Formularza oferty, kt ry brzm| ,,oŚwtADczAMY,
że świadomi odpowiedziolności karnej za złożenie fołszywego oświodczenia wynikojqcej z art' 233 s 6 Kodehsu
harnego, potwierdzamy, że informacje zawarte w ofercie sq kompletne i zgodne z prawdq,"

pytanie l:
. ,,Czy do potwierdzenie zdolności fizycznej i psychicznej pracownik w v]ystarczq zvlykłe badania leharshie,

czy będq konieczne tohie badania, johie wymagane są dlo kwolifihowanych pracownik w ochrony?'

odpowiedź na ppanie 3:

zamawiaiący nie wymaga, aby zwykti pracownicy ochrony byti poddani badaniom, jakie wymagane są dla
kwatifikowanych pracownik w ochrony' Zamawiający, co do zasady wymaga, aby pracownik ochrony, niebędący
kwalifikowanym pracownikiem ochrony, miał ważne oęeczenie lekarza medycyny pracy związane z badaniami
okreś[onymi w art' 229 Kodeksu pracy (t.|. Dz.U.2018.o.917)'
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