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PYTANIA WYKONAWCYoDPowIEDŹ NA

Sprawa: Wykonywanie usług porządkowychorazochrony fizycznej osób i mienia w siedzibie
Urzędu Statystycznego w Warszawie oraz usług porządkowych w oddziale w Płocku

Stosownie do postanowień ar1. 38 ust. 2 ustawy z dnia29 stycznia 2004 roku Prawo zamowień
publicznych (Dz. IJ. z2015 r. poz' 2164) zamawiĄący odpowiada na pytania wykonawcy:

Pytanie: ,,W zwtązku z planowanym wprowadzeniem minimalnej stawki godzinowej w kwo-
cię 12,00 PLN, proszę o informację czy zamawiający dopuści ZmtarLę wartości wprzypadku
wejścia w Życte w/w zapisów?''
odpowiedź: odpowiedżzawarta jest w dodatku nr 6 do SIWZ. W $ 14 ust. 2 zostało umiesz-
czone po stanowienie treŚci :

,,Zamawiajqcy przewiduje możliwość zmiany treści Umowy w przypadku"

1)

2)

3) zmiany prawa skutkujqcej zmianq obciqżen publicznoprawnych dla Wykonawcy, w wymiarze innym

niż obowiqzujqcy w dniu podpisania niniejszej (Jmowy, lołota wynagrodzenia Wykonawcy z tytułu

realizacji niniejszej Umowy może być zmieniana o wartość tychże obciqżeń, o ile w terminie

do 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów Strona Umowy zwróci się do drugiej Strony z umotywo-

v)anym wnioskiem o przeprowodzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.

Zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy należy rozumieć jako możliwość zarówno jego zwięk-

szenia, jak i zmniejszenia. Zwaloryzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiq4luać od daty wej-

ścia w zycie nowych przepisów prawa, "

Pytanie: ,,Zgodnle z treścią RozporządzeniaPrezesa Rady Ministrów z dnta 26.10'20\0 t'
w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (tekst jednol' Dz. U .

z 2Ol3 r. poz. 90] z poz. zm) uprzejmie proszę o spotządzenie kopii protokołu (dotyczącego

wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie na emaila.''
o d p ow i e d źz Zamawiaj ący pr zekazuj e Żądane stro ny proto ko łu'

Pytanie: ,,W związku z Ustawą z dnia 6.09.200I r o dostępie do informacji publicznej
(Dz. U. z2OO1r.' Nr I72,poz.Il,98 zę zmianam|) oTaZ art.139 ust.3 ustawy Prawo zamówień
pub|icznych uprzejmie proszę o przesłanie umowy zpoprzedniego postępowania na emaila.''
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odpowiedź: odpowiędź zostanie udzielona w trybie udzielania odpowiedzi na Żądanie
udzielenia informacj i publicznej.

Pytanie: ,,Prosimy o informację w jakim miesiącu Zamawiający planuje podpisanie umowy
z wybranym przęz siebie Wykonawcą? Powyższa informacja jest dla nas istotna ze względu
na zapis Zamawiającego, który wymaga zatrudnienia na umowę o pracę pracownika ochrony
przy realizacjizamówienia w terminie nie póŹniej szymniŻ 10 dnia po podpisaniu umowy.
Podpisanie umowy z pracownikiem przed terminem realizacjitj.0I paŹdziernika 2016 r. będzie
generowało u Wykonawcy dodatkowe koszty związane z jego zatrudnieniem' a co się z tym
wtąże podniesie cenę naszej oferty. Dlatego wnosimy o zmianę tego zapisu , zwaŻywszy, że do-
stępnośó pracownika będzie wymagana przy realtzacji umowy dopiero w terminie
od 01 puŻdziemika20l6 r."
Odpowiedźz Zarnawiający modyfikuje projekt umowy na część dotyczącą ochrony fizycznej
osób i mieniaw siedzibie Urzędu Statystycznego w Warszawie wten sposób, że w $ 7 łtst.2
wzoru umowy skreśla wraz 'podpisaniu" i w to miejsce wpisuje zwrot ,,dacie rozpoczęcia
świądczenia", aw $ 9 ust 3 skreŚla v,ryraz,podpisanitł" iw to miejsce wpisuje zwrot,,dacie
rozpoczę cią świadczenią" .

Pytanie: ,,W związkuzzamiaremprzystąpienia do części C ilw przetarguprosimy o podanie,
czy wmagają Państwo aby pracownicy grupy interwencyjnej byli uzbrojeni?''
O dpowied źz Zamawiaj ący stawia wymagania, ab y :

,,osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zadań ochrony nie muszq być wyposażone
w broń palnq i nie muszq być wpisane na listę lołalifikowanych pracowników ochrony, jed-
nakze wykonawca nie moze skierować do realizacji przedmiotu umowy osoby, która nie speł-
nia łqcznie poniższych w arunków :

1. posiada obyuatelstwo polskie lub obywatelstwo innego państwa członkowskiego Unii Eu-
ropejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Poro-
zumienia o Wolnym Handlu @FrĄ - strony umowy o Europejskim obszarze Gospodar-
czym,

2' ukończyła 2] lat,
3. ma pełnq zdolność do czynności prawnych,
4. nie była skazana prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne i nie toczy się prze-

ciwko niej postępowanie kąrne o takie przestępstwo,
5. posiada nienagannq opinię,
6. posiada zdolność fizycznq i psychicznq do wykonywania zadań olcreślonych umowq, stwier-

dzonq orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których wazność nie upĘnęła. " (s. 15

dodatku nr L do SIWZ)
Zamawiający nie wymaga' aby pracownik wykonawcy pełniący służbę w budynkach przy ulicy
1 Sierpnia 21 w Warszawie, atakŻe członkowie wspierającej go grupy interwencyjnej byli wy-
posażeni w broń palną. Zamawiający wolałby jednak, aby pracownicy ochrony byli tak dobrze
przygotowani do realtzacji swoich obowiązków, aby nie musieli epatowaó bronią. Zamawia-
jący nie wyklucza jednak' że wykonawca podejmie inną decyzję poniewaz w opisie przedmiotu
zamówienia nie umieścił zakazu wyposażenia pracowników ochrony w broń.
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