Warszawa, dnia 23 lipca 2021 r.
BRPD/ZP/2/2021
Do Wykonawców postępowania
Wyjaśnienia treści SWZ i zmiana SWZ
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez
negocjacji pn. Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka,
ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00107351/01 z dnia 2021-07-07
Działając na podstawia art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych
(t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej uPzp oraz rozdz. XI SWZ Zamawiający
przedstawia poniżej wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na pytania Wykonawcy:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wymaga aby pracownicy grupy interwencyjnej byli zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę?
Odpowiedź nr 1:
Zamawiający wskazał w SWZ, że wymóg zatrudnienia pracowników na umowę o pracę nie
dotyczy patrolu interwencyjnego oraz nadzoru.
Równocześnie, działając na zasadzie art. 284 ust. 3 uPzp Zamawiający przedłuża termin składania
ofert do dnia 28 lipca 2021 r. godz. 10:00 oraz termin otwarcia ofert do dnia składania ofert do
godz. 12:00.
Zamawiający zmienia treść SWZ w następującym zakresie:
a) w rozdz. XIII SWZ „Termin składania i otwarcia ofert” ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Ofertę należy złożyć zgodnie z zapisami rozdz. XII SWZ, w formie elektronicznej
lub postaci elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym,
za pośrednictwem Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku
dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na mini portalu, w nieprzekraczalnym
terminie do dnia 28 lipca 2021 r. do godziny 10:00. Za datę przekazania oferty
przyjmuje się datę jej przekazania na ePUAP.”
b) w rozdz. XV SWZ „Termin związania ofertą” ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od dnia upływu terminu
składania ofert, to jest do dnia 26 sierpnia 2021 r. Bieg terminu związania ofertą
rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert (art. 307 ust. 1 uPzp),
a pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin
składania ofert.”
Elektronicznie podpisany
przez JUSTYNA SOKOŁOWSKA
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