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Do Wykonawców 

KPP 1-270-1/20 

dotyczy: przetargu ograniczonego na ochronę fizyczną  i obsługę systemów ochrony 
technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości 

Sąd Najwyższy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie 
z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą", przekazuje treść zapytań 
złożonych do treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", wraz z 
udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie nr 1: 
Pytanie dotyczy warunku udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej i zawodowej 
dot. doświadczenia w realizacji usług ochrony fizycznej.  Zamawiający w tym zakresie wymaga 
aby: 
a) w okresie ostatnich 3 lat przed wszczęciem niniejszego postępowania świadczył usługi 
realizowane nieprzerwanie przez minimum 12 miesiące, w zakresie ochrony budynków 
użyteczności publicznej, w co najmniej trzech budynkach użyteczności publicznej, przy spełnianiu 
niżej podanych warunków: 
1) w jednym budynku umieszczonym w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń podlegających 
obowiązkowej ochronie, o którym mowa w art. 5 ustawy o ochronie osób i mienia w którym 
wartość świadczonej usługi w okresie 12 miesięcy stanowiła co najmniej 500 000 PLN (pięćset 
tysięcy złotych) brutto, 
2) w dwóch budynkach lub w grupach budynków (np. centrala firmy  i jej oddziały terenowe) w 
których wartość świadczonej usługi w okresie 12 miesięcy stanowiła co najmniej: 3 000 000 PLN 
(trzy miliony złotych) brutto dla każdego z budynków lub 4 000 000 PLN (cztery miliony złotych) 
brutto dla każdej z grupy budynków. 
Czy w całym powyższym zakresie usługa musi być wykonana/ wykonywana dla tylko jednego 
klienta/zamawiającego w ramach jednej umowy? Czy też dopuszczalne jest wykazanie się 
doświadczeniem zdobytym dla różnych klientów/zamawiających odrębnie dla każdego z 
powyższych punktów? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w SIWZ nie wymaga, by wszystkie wykazane w 
celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu usługi były 
wykonane/wykonywane dla jednego Zamawiającego. Każda z wykazanych usług, spełniających 
warunki określone w rozdziale IV ust. 1 pkt. 1.1 ppkt. 3 SIWZ, może być wykonana/wykonywana 
dla różnych Zamawiających. 



Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w 
niniejszym postępowaniu i złożą oferty. 

Jednocześnie Zamawiający informuje,  że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu nie ulega zmianie. 


