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ODPOWIEDZT NA PYTANIA WYKONAWCOW

Sprawa: ochrona osób i mienia wIJrzędzie Statystycznym w Warszawie w latach 2011 _2019

Zartavłiający informuj e, Że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia. Zgodnie
z p. 12 (Instrukcja Dla Wykonawców) ogłoszenia Zarnawiający przekazuje Wykonawcom
treść p1tań wtaz z odpowiedziami:

Pytanie 1:

,,Zgodnie z pH' 4 3) SIWZ, Zamawiajqcy przewiduje możliwość udzielenia Wykonawcy zamó-

wień na przeprowadzenie szkoleń z ząlcresu zachowąnia się w sytuacji zagrożenia terrorystycz-
nego. Czy wykonawca ma prnwo rezygnacji z przeprowadzenia takich szkoleń? Czy Zamawia-
jqcy przewiduje jakieś sankcje za nieprzeprowadzenie takich szkoleń? "

odpowiedź 1:

ZatnawiĄący zręzypfiował ze szkoleń specjalistycznych w tym zakresie. Swoje stanowisko
opublikował na stronie Urzędu Statystycznego w Warszawie w Intemecie w dniu 18 kwietnia
2017 roku.

Pytanie 2:

,,Czy Zamawiajqcy potwierdza, że dokumenĘ i oświadczenią sWadąne nawenłanie muszq być

ąhualne na dzień ich złożenia (ph. 6 d. SIWZ)? "

odpowiedź 2:

Postępowanie jest prowadzone na usługę społeczną lub inna szczegóIną usługę o wartości za-

mówienia poniżej równowartości 750 tys. euro. Zatem stosownie do treŚci art. 138o ust. 1

ustawy Pzp, Zarnawlający ma możliwość udzielenia zamówienia zgodnie z określoną pTzez

siebie procedurą, spełniającą minimalne wymogi określone w art. 138o ust. 2-4 ustavły Pzp.
Zarrlawiający zatem, chcąc zminima\izowaó problemy jakie może mieó Wykonawca, określił,

ze dokumenty i oświa dczęnia składane na wezwanie muszą byó aktualn e na dziefi ich złoŻenia,

a oświadczenia składanevfiazz Formularzem oferty nadzięń składania ofert.
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Pytanie 3:

,,Zgodnie z $3 ust. I ph 4 wzoru umowy, Wykonawca jest zobowiqzany ,,wykorzystać przy
o chr onie budynków istni ej qce el ehroniczne syst emy zab ezpiecz eń (.'. )'' .

Czy Zamawiajqcy dopuszcza ingerencję Wykonawcy w istniejqce systemy zabezpieczeń? ''

odpowiedź 3:

Zamawiający dopuszcza ingerencję Wykonawcy w istniejące systemy zabezpieczen, o ile będą

one odwracalnę i nie wpłyną negatywnie na ich funkcjonowanie.

Pytanie 4:

,,Jaki chąrakter ma monitoring przeciwpoŻarowy - sygnał alarmowy przesyłany jest bezpo-

średnio z systemów zainstalowanych na obiehach zamawiajqcego do jednostki Państwowej
StraĄ Pożarnej, czy za pośrednictwem pracowników Wykonawcy? Czy pracownik Wykonawcy

mafizyczną możliwość ąnulowania ąlarmu wygenerowanego automatycznie (na wypadekfał-
szywego alarmu)? "

odpowiedź 4:

Sygnał alarmowy monitoringu przeciwpozarowego ptzekazywany jest do jednostki Państwo-

wej Strazy Pozarnej za poŚrednictwęm pracowników Wykonawcy. Pracownik Wykonawcy
ma możliwość skasowania alarmu po stwierdzeniu, Żejest on fałszywy.

Pytanie 5:

,,Proszę o zawarcie we wzorze umowy zapisów zgodnych z ąrt. ]42 ust. 5 ustawy - Prawo
zamówień publicznych. Treść art' ] ] ust. 2 pph 2) nie odpowiada uregulowaniom ustąwowym,

ponieważ dotyczy wyłqcznie zmian obciqżeń publicznoprawnych. Przykładowo, zmiana wyso-
kości minimalnego wynagrodzenia za pracę nie jest obciqżeniem publicznoprawnym, a co Za

Ęm idzie - nie uzasadniałaby wniosku o zmianę wynagrodzenia umownego-"

odpowiedź 5:

Według Zamawiającego wystarczyło postanowienie zawartę w $ 11 ust.2 p. 1), ale wobec
wątpliwości Wykonawcy Zamawiający zmienia brzmienie $ 11 ust. 2 w następujący sposób:

,,$ l1 ust. 2wzoruUmowy:

2. Zamawiający przewiduję możliwośc zmiany treści Umowy w przypadku:

1) gdy zaistnieją okoliczności skutkujące koniecznością dokonarria zmian, których nie
moŻna było przewi dzięć w momencię zawierunia Umowy, w tym :

a. zmiana wysokości minimalnego wynagrodzęnia za pIacę albo wysokości mi-
nimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia
I0 puŹdziernika2}lZ r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę,

b. zmtanazasadpodlegania ubezpieczeniom społecznymlub ubezpieczeniuzdto-
wotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdro-
wotne,

c. zmiana prawa skutkująca zmianą obciąŻen publicznoprawnych dla Wyko-
nawcy' w wymiarze innym niż obowiązujący w dniu podpisania niniejszej
Umowy.

2) kwota wynagrodzenia Wykonawcy ztytułurealizacji niniejszej Umowy moŻebyc
zmieniana o wartość zmian, o których mowa w p. 1), o ile w terminie od dnia opu-

blikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia
w Życie Strona Umowy zwtoci się do drugiej Strony z umotywowanym wnioskiem
o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
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Zmianę wysokości wynagrodzenia Wykonawcy naleŻy rozumieć jako możliwośó
zarówno jego zwiększenia, jak i zmniejszenia. Waloryzacjabędzię zależała od wy-
kazaniaptzez Wykonawcę wpływu zmianustawodawstwa na koszt wykonania za-
mówienia. Zwalotyzowane wynagrodzenie umowne będzie obowiązywać od daty
wejścia w Życie nowych przepisów prawa.

3) JęŻeli Strony Umowy nie dojdą do porozumięnia w zakręsie walotyzacji wynagro-
dzenta zarówno Wykonawca, jak i Zanawiający ma możliwość tozwiązania
Umowy za tr zymiesięcznym okres em wypowiedzenia. . . .''

odpowiedź na pytanie 5 stanowi modyfikację treści ogłoszenia.
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