Poznań 22 sierpnia 2017 r.

Szanowni Państwo,
działając na podstawie art. 38 ust. 1 Ustawy pzp proszę o wyjaśnienie w jaki
sposób wykonawca ma wykazać doświadczenie w celu otrzymania dodatkowych
punktów we wskazanym kryterium. Zwracamy uwagę, iż Zamawiający nie wskazał w
treści SIWZ sposobu jak wykazać doświadczenie, jak również nie załączył w
postaci załącznika dodatkowego dokumentu z możliwością przedstawienia wykazu
zrealizowanych usług.
Odp. Punkt 8.3 siwz jest wystarczający.
8.3. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty wykaz i kopię referencji.
Jeżeli nie podaliśmy swojego wzoru to proszę załączyć swój wzór.

Proszę o potwierdzenie otrzymania niniejszej wiadomości.
Szanowni Państwo,
W związku z postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia na usługę
ochrony i monitorowania obiektów WSPL-u w Poznaniu prosimy o
informację:
1.
Ile łącznie nadajników musi zamontować wykonawca przy
realizacji tego zamówienia (po jednym dla każdego z trzech obiektów, czyli
3?)?
Odp. - 3 nadajniki

2.
Czy w przypadku systemu ppoż. usługa wiąże się z
przesyłaniem sygnałów alarmowych z obiektu Zleceniodawcy do odbiornika
umieszczonego w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej?
Odp. Sygnał przesyłany do centrum monitoringu Wykonawcy.

3.
Wnosimy o zmianę zapisów, zawartych m.in. we wzorze umowy,
dotyczących czasu reakcji grup interwencyjnych. Przy dzisiejszych
uwarunkowaniach drogowych miasta Poznania (m.in. stale rozrastająca się strefa
"tempo 30", ograniczenia ruchu samochodowego itp.) czas reakcji 10 i 5 minut,
nawet przy posiadaniu kilku grup interwencyjnych, jest czasem bardzo krótkim i
powinien wynosić przynajmniej do 15 minut w dzień i do 10 minut w nocy.
Odp. Przychylamy się i zmieniamy czas na przybycia grupy interwencyjnej do 15 minut w
dzień i do 10 minut w nocy.

4.
Wnosimy o zmianę zapisu w załączniku do wzoru umowy
dotyczącego składania meldunków sytuacyjnych do grupy interwencyjnej.
Do zadań grupy interwencyjnej, jak sama nazwa wskazuje, należy przede
wszystkim reakcja na odebrane sygnały alarmowe i wykonywanie interwencji.
Jeśli niewystarczającą formą raportowania jest wpis do „Dziennika zmiany"
wnosimy żeby ewentualnie krótki meldunek składany był do stacji monitorowania.
Odp. Przychylamy się krótki meldunek składany był do stacji monitorowania.

5.
Proszę o potwierdzenie, że za sprawność działania
(konserwacje, naprawy) systemu parkingowego, ppoż., wizyjnego oraz włamania i
napadu odpowiada Zamawiający a nie Wykonawca usługi monitoringu.
Odp. Tak odpowiada zamawiający.

Dzień dobry,
Proszę o potwierdzenie, że do każdego z 3 ochranianych obiektów wymagane są po
2 podjazdy grupy interwencyjnej w nocy?
Czy 2 podjazdy w nocy wymagane są jedynie dla obiektu przy ulicy Szylinga 1 ?
ODP. 2 podjazdy wymagane są do obiektu Szylinga i Głuszyna
Szanowni Państwo,
W związku z postępowaniem przetargowym o udzielenie zamówienia na usługę
ochrony i monitorowania obiektów WSPL-u w Poznaniu, w celu poprawnego
obliczenia ilości roboczogodzin, a tym samym obliczenia ceny, prosimy o
informację w jakim terminie (od którego do którego
dnia) przewidziana jest realizacja umowy.
Odp.
Zamawiający zamierza podpisać umowę od 1 września 2017 r. godzin 8:00 do 1 września
2018 r. godzina 8:00

