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Warszawa, 10 czerwca 2019r.

Wykonawcy ubiegający
się o udzielenie zamówienia

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity
Dz.U. z 2018r., poz. 1986 z późn. zmianami), Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej treść
wyjaśnień i zapytań zadanych przez Wykonawcę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu
nieograniczonego na ,,Świadczenie usług archiwistycznych’’ – WAR.WOP.260.10.2019
Pytanie 1:
Jaką powierzchnią do realizacji zlecenia dysponuje Zamawiający?
Wyjaśnienie 1:
Zamawiający udostępni Wykonawcy pomieszczenie o powierzchni 42,00 m2 dla potrzeb realizacji
zamówienia. Jednocześnie Wykonawca otrzyma dostęp do dodatkowego pomieszczenia na składowanie całej
dokumentacji przeznaczonej do archiwizacji.
Pytanie 2:
Ile stanowisk pracy (ile osób) jednorazowo będzie realizowało zlecenie?
Wyjaśnienie 2:
Zamawiający w § 2 ust. 1 Istotnych postanowień umowy stanowiących załącznik nr 3 do Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, określił że ,,wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę
minimum dwóch osób, posiadających kwalifikacje z zakresu archiwistyki oraz doświadczenie w archiwizacji
dokumentacji…’’. Ponadto w ust. 2 ww. § Zamawiający dopuścił ,,możliwość uczestnictwa w realizacji
zamówienia dodatkowych osób, maksymalnie dwóch, nieposiadających wykształcenia oraz doświadczenia w
zakresie archiwizacji, wykonujących prace techniczne i pomocnicze’’.
Przedstawiając powyższe to Wykonawca winien określić ilu pracowników winien posiadać w celu
zrealizowania zamówienia w określonym terminie.
Jedynym ograniczeniem liczby pracowników Wykonawcy może być powierzchnia udostępniona przez
Zamawiającego, która została określona w pierwszym wyjaśnieniu.
Pytanie 3:
Jaką średnią miesięczną wydajność na osobę przyjął Zamawiający w celu realizacji zlecenia (poprosimy
nawet o subiektywne założenie celem określenia warunków wydajności)?
Wyjaśnienie 3:
Zamawiający informuje, że na wydajność pracownika wpływa wiele czynników takich jak: wiedza,
doświadczenie, zaangażowanie, itp. W związku z powyższym Zamawiający nie przedstawi swojej
subiektywnej oceny średniej miesięcznej wydajności ponieważ mogłaby ona mieć wpływ na błędne
oszacowanie ceny ofertowej.
Pytanie 4:
Jaki jest powód określający kryterium realizacji 140-180 dni?
Wyjaśnienie 4:
Zgodnie z art. 91 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r. poz. 1986
z późn. zmianami) ,,kryteriami oceny ofert są cena lub koszt albo cena lub koszt i inne kryteria odnoszące
się do przedmiotu zamówienia...’’ Zamawiający wybierając ww. kryterium terminu realizacji 140-180 dni
kierował się obiektywnymi przesłankami realizacji i pilną potrzebą wykonania zamówienia.
Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia
i należy je uwzględnić w przygotowanych ofertach.
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