A.2300.7.12.2022
Zielona Góra, 18 listopada 2022 r.
Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. postępowaniu
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego na usługi społeczne i inne szczególne usługi w trybie
podstawowym pn. Ochrona fizyczna obiektów i mienia Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji
w Zielonej Górze.
W dniu 17 listopada 2022 r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ)
w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.) przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem.
Pytanie 2.1.
„W związku z tym iż w formularzu ofertowym Wykonawca podaje cenę ryczałtową za dany miesiąc i ryczałtowa
całkowitą proszę o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga do zabezpieczenia na każdym z obiektów
uwzględnionych w ZAŁĄCZNIK NR I.4.2 tj tabeli rozliczeniowej w pozycji od 2 do 23 obsady: dla wszystkich
obiektów w godzinach od 19.00 do 7.00 od poniedziałku do niedzieli 2 osoby i dodatkowo w soboty, niedziele od
7.00 do 19.00 – 2 osoby, co da miesięcznie średnio 960 rbg . Jeśli Zamawiający wymaga innej obsady dla obiektów
wyszczególnionych w tabeli od pozycji 2 do pozycji 23 proszę o podanie dokładnej liczby roboczogodzin
średniomiesięcznie dla w/w obiektów.”
Wyjaśnienie 2.1.
Zamawiający wymaga obsady:
-

2 (dwóch) ochraniarzy w formie patrolu obiektów od poz. 2 do poz. 23 w godz. 19.00-7.00 od
poniedziałku do niedzieli z uwzględnieniem załącznika nr I.4.2 oraz

-

1 (jednego) ochraniarza, który będzie patrolował obiekty od poz. 2 do poz. 23 ww. załącznika w soboty,
niedzielę i święta w godz. 7.00 – 19.00.

W uwzględnieniu załącznika nr I.4.2 średniomiesięczna wynosi - 845 rbg.
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
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