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oDPow IEDzl NA PYTANIA wYKoNAwCÓw

Sprawa: ochrona osób i mienia wUrzędzie StatysĘcznym w Warszawie w latach 2017 _2019

Zatnawiający informuj e, Że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających
się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania doĘczące treści ogłoszenia. Zgodnie
z p. 12 (Instrukcja Dla Wykonawców) ogłoszenia Zanawiający przekazuje Wykonawcom
treśó pytan wrazz odpowiedziami:

Ętanie |z Zgodnie z treściq Rozporzqdzenie Ministra Rozwoju z dnia 26lipca 2016 r. w spra-

wie protokołupostępowania o udzielenie zamówieniapublicznego (Dz. U. z 20]6 r', poz. 1]28)

uprzejmie proszę o sporzqdzenie knpii protokołu (doĘczqcego wartości szacunlrowej zamówie-

nia) i przesłanie gofacem na nr xxxxnr;xł'lcxxxxxnalłollcłlcx.

odpowiedź lz Zatnawiający publikuje protokół postępowania o udzielenie zamówienia pu-

blicznego na swojej stronie internetowej.

Ętanie 2z Z jakim wyprzedzeniem Zamawiajqcy będzie zgłaszał potrzebę szlroleń z zalłesu

zachowanią się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego?

Ętanie 3z lle malaymalnie osób (jako jedna grupa szknleniowa ) może wziqć udział w szkole-

niu w zalłesie zachowąnia się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego?

Ętanie 4z Czy w danej miejscowości szkolenie w zalłesie zachowania się w sytuacji zagroże'

nia terrorysĘcznego będzie moglo być zrealizowane jednego dnia?

Ętanie 5z Czy Zamawiajqcy Zapewnia pomieszczenie do szkoleń w zalcresie zachowania się

w sytuacj i zagrożenia terrorystyczne go?

Ętanie 6: Czy Zamawiajqcy zapewnia urzqdzenia do przeprowadzenia szkoleńw ząlresie za-

chowanią się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego np. projelctor, rzutnik, elcran?
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Pytanie 7z Czy Zamawiajqcy będzie miał benłzględny obowiqzek udzielenia Zama'wiajqcemu

szlcoleń w zalcresie zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego w efelrcie wygrania

postępowania?

Pytanie 8: Proszę o podanie jade doHadnie uprawnienia ma posiadać osoba, która będzie

przeprowafuąć szlalenie w ząlłesie zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorysĘcznego?

Ętanie 9z Jaki charalder mą mieć szkolenie w zalaesie ząchowania się w sytuacji zagrożenia

terrorystycznego np' wyWad, polrnz z omówieniem, angłżowanie dodątkłlwych sił ochrony z na-

ruszeniem systemu ochrony, ćwiczenie prakĘczne z udziałem innych osób oprócz osoby pro-

wadzqcej, inne?

odpowiedź na pytania 2-9z Zanawtający zrezygnował ze szkoleń specjalisĘcznych w tym

zakresie. Swoje stanowisko opublikował na stronie Urzędu StatysĘcznego w Warszawie

w dniu l8 kwietnia 2017 roku.

Ętanie 10.. Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiqzanie

umowy za wypowiedzeniem tj. : ,, każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowąniem

3 miesięcznego olłesuwypowiedzenia''. Zaznączam, iż sytuacja Zamawiajqce4o przy laztaho-

waniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod twagę nie tytla swoje inte'

resy, ale talcże interesy wylronawcy i starać się ułoić stosunek prawny tak, aby te interesy były

zrównowążone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujqce obu stronom

z olłresem wypowiedzenia umożliwiajqcym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest

w opinii Wylanawcy celowe.

odpowiedź 10: Nie, Zamawiający nie wyrazazgody. Zanavnający zwracauwagę' że w usta-

wie Prawo zamóvńeńpublicznych ustawodawca wskazał przesłankę podmiotowąorazprzed-

miotową ogtariczEącąrozwiązanie umowy. Przesłanka podmiotowa ograniczaprawo do roz_

itązariaumowy przezZamawiającego. wykonawca zatemnie może rozwtązać umowy przed

tęrminem w niej okreŚlonym, aZartawiający moŻe, gdy wysĘpi jedna z okoliczności wymie_

nionych w art. l45ap.1-3 ustawY.

Pytanie l1z Czy w przypadku zadeklarowania przez prącownilrn ochrony pracy powyżej peł-

nego etatu, Zamawiajqcy oprócz wymo4u umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozo-

stawiw gestii Wykonawcyformę zątrudnieniaw dodatlawymwymiarze roboczogodzin dla tego

Sąmego pracownikn?

odpowied ź 1|z Tak, o ile Wykonawca w ten sposób nie dopuszcza się wykroczenia przeciwko

prawom pracownika i nie narusza innych przepisów prawa.

Stona2 z4



wAw-FA.2720.5.2017

Ętanie t2z Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodę na zmianę par.3 ust.3 UmoW, w ząlłesie: ,,Wy-

konawca ponosi materialnq odpowiedziąlność za szkody poniesione przez Zamawiajqcego

na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiqzków przez Wylronnvcę - do peł-

nej wysokości szkody chyba, że niewylananie obowiqzków było następstwem olrnliczności za-

grażajqcych życiu lub zdrowiu pracownilrow Wykonawcy, albo okoliczności, na hóre Wyla-

nawca nie miał wpływu i których nie mógł przewidzieć. obowiqzek udowodnienia wykonania

obowiqzków w sposób należyĘ oraz wystq1lienia okoliczności zagrażajqcych zdrowiu lub życiu

pracownilrow, lub okoliczności, na które Wylronawca nie miał wpływu i hórych nie mógł prze-

widzieć spoczwa na Wykanawcy''?

odpowiedź 12: Nie. Propozycja Wykonawcy w Zaproponowanym brzmieniu praktycznie wy-

łącza odpowiędzialnośÓ Wykonawcy za szkody poniesione przez Zamawiającego na skutek

niewykonywania lub nienale żytego wykonywania obowipków przez Wykonawcę.

Ętanie 13z Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodę na zmianę par'7 ust. 1 ph.l Umowy, tj.: ,,0,Ioń

malrsymalne7o wynagrodzenia, o hórym mowa w par.6 ust.3 Umowy, za knzdq godzinę za'wi-

nionego niewykanania ochrony fizycznej w czasie trwąnia Umowy na shłtek winy umyślnej

lub nieumyślnej Wyknnaw cy " ?

Odpowiedź L3: Nie, Zamawiający nie vłyrtŻazgody.

Pytanie t4z Czy Zamawiajqcy wyrazi zgodę na zmianę par.7 ust. ] ph. 2 Umowy, tj.: ,,10ń

malrsymalne4o wynagrodzenią, o hórym mowa w pąr.6 ust.3 Umowy, za każĄl przypadek za'

winionego nienależytego wylronania obowiqzlaw olłeślonych w Umowie i załqczniku

nr 2 do Umowy, w czasie trwania umowy"?

odpowiedź 14: Nie, Zana'vviający nie vryraŻazgody.

Ętanie tlz Czy zapis par. I I ust.2 pkt.2 (Jmowy, tj' ,,w przypadhl zmiany prawa skuthĘqcej

zmianq obciqżeń publicznoprovvnych dla Wykonawcy" obejmuje zmianę poniższych przepisów:

a) stawki podathł od towąrów i usług,

b) wysolaści minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysolości minimalnej stalłki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 październilra

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub

wysokości stawki sWądki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

JeŻeli taĘ wnoszę o doprecyzowanie zapisu w Umowie.
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Odpowiedź l5z Zamawiający na wniosek innego Wykonawcy dokonał już korekty postano-

wienia w $ 11 ust. 2 p. 1 wzoru rrmowy w dniu 19.04.2017 r. odpowiedźzrnjduje się na stronie

intemetowej Zanavńaj ąc e go .

Ętanie 16z Czy zamawiajqcy posiada lrndy serwisowe/administratora?

Ętanie 17: Czy zamawiajqcy posiadą aWualnq dolcumentację technicznq zainstalowanych sys-

temów?

Pytanie |8z Czy zamawiajqcy posiadapliki źródłowe, lapie konfiguracji (baz danych) zainsta-

lowanych systemów?

Ętanie l9.. Czy ząinstalowane Systemy sq/były konserwowane i z jalrą częstotliwościq?

Ętanie 20z Czy zainstalowane systemy sq sprawne?

Ętanie 2l: Proszę o podanie ilości pożarowych wyłqczników prqdu, hóre należy poddać

sprawdzeniu.

Pytanie 22z Proszę o podanie wylrnzu elementów poszczególnych systemów hóre majq być

lonserwowane?

odpowiedzi na pytania od 16 do 22z Zarnavnający posiada kody serwisowe/administratora

i dokumentację techniczną zainstalowanych systemów. Zainstalowane systemy są sprawne

z wyjątkiem centrali alarmowej, k1óra uległa w ostatrim czasie awarii. Zanawiający zwraca

uwagę' Żeprzedmiotem niniejszego zamówienia nie jest utrzymywanie systemów w sprawno-

ści. Wykonawca będzie z nich tylko korzystał rea|izując obowiązki umowne w zakresie

ochrony osób i mienia. Pruejdzie również instruktaz w zakresie korzystania z tich, a potem

będzie zobowiązany do reagowania adekwatnie do okoliczności, zatemodpowiedzi na pytania

19, 2l i 22 nie doĘ czą niniej szego postępowania.

odpowiedzi na powyższe pytania nie stanowią modyfikacji treści ogłoszenia.
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