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ODPOWIEDZI NA PYTAI{IA WYKONAWCOW

Sprawa: ochrona osób i mienia w|)rzędzie Statystycznym w Warszawie w latach 2017 -2019

Zamawtający informuj e, Że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających

się o udzielenie zamówienia wpłynęło pytanie dotyczące treści ogłoszenia ' Zgodnie
z p' 12 (Instrukcja Dla Wykonawców) ogłoszenia Zamawiający ptzekazuje Wykonawcom
treśó pytaniawraz z odpowtedzią:
Pytanie 1:

,,Weclług zapisów ogłoszenia i wzoru tłmowy, Zamawiajqcy wymaga zatrtłdnienia na podsta-

wie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę co najmniej 3 osób wykonujqcych

czynności w trakcie realizacji zamówienia. Czy ww. osoby muszq być zatrudnione w pełnym

wymiarze czasu prący (pełen etat)? ''

odpowiedź 1:

Tak. Zgodniezogłoszeniem (Częsć l InstrukcjadlaWykonawców) p.62)bc)Zamawiający
wymaga' aby pracownicy Wykonawcy (ta częśc zamowienia jako kluczowa, jest zasftzeŻona

do rea\izacjt przęZ Wykonawcę), któtzy będą pełnili obowiązki na obiekcie przy

ulicy 1 Sierpnia 21 w WarsZawle byli zatrudnieni napodstawie umowy opracę - minimum
3 pełne etaty.
Pytanie 2:

,,Czy clopuszczajq Państwo realizację zamówienia przez osoby posiadajqce orzeczony stopień

niepełnosprawności? "

odpowiedź 2:
Tak' Zamavłiający dopuszcza realizację zamówienia przęz osoby posiadające otzeczonY sto-

pień niepełnosprawności i jednocześnie spełniają wymagania określone pTzez Zamawtającego
(Częsejogło''..'ta_Szczegółowy opis Przedmiotu Zamowtenia)w Wymaganiachwzględem
pracownika Wykonawcy p' 1 _ 9. Zgodnte Z p. 6 (Część 5 ogłoszenia _ Szczegółowy opis
Przedmiotu Zamówienta) Sposób realizacji przedmiotu zamówienia - Informacje Uzupełnia-

jqce,Wykonawca' ktory powierza wykonantę zadanochrony osobom niepełnosprawnym, musi

zapewnić im opiekę adekwatną do stopnia niepełnosprawności.
Pytanie 3:

,,Zgodnie z zapisami Części 1 ust. 1 pkt 3) ogłoszenia Zamawiajqcy przewiduje możliwość or-

ganizacji przez Wykonawcę szkoleń z zakresu zachowania się w sytuacji zagrożenia terrory-

stycznego.
W zwiqzku z powyższym Zwrącam się z uprzejmq prośbq o informacje:

a) o szacunkowej ilości szkoleńw trakcie realizacji zamówienia?
b) ilości osób uczestniczqcych w trakcie jednego szkolenia?
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c) czy wynagrodzenie tytułu świadczenia ww. usług będzie przedmiotem dodatkowych
ustaleń (uwzględniajqc, ze nie nalezy wliczać tego zadania do ceny brutto oferty)?"

odpowiedź 3:
ZamawtĄący rezygnuj e ze zlecenia organlzowania szkoleń specjalistycznych z zakresu zacho-
wania się w s1.tuacji zagroŻenia temorystycznego i prosi o pominięcie tej informacji w ogło-
szeniu orazZ o wykreślenie:

z Formularza Oferty p. 4 w brzmieniu:
'')FERUJĘ wykonanie ząmówienia - na oddzielne zlecenie Zamawiajqcego - na prze-
prowadzenie szkoleń w zakresie zachowania się w sytuacji zagrożenia terrorystycznego
przystawce: ...... ......."

zę wzoruumowy s 2 ust. 2 p. 3) w brzmieniu:

,,zakupu szkolenia dla pracowników Llrzędu zatrudnionych w Warszawie oraz w oddzia-

łach terenowych, z zalrresu zachowania się w przypadkach zagroŻenia terrorysĘcznego
po stawce szkoleniowej za jednego pracownika wynoszqcej ..' ... -.. ..- zł. "

Pytanie 4:

,,W zwiqzku z brakienl jasno określonego wymiaru ochrony w ogłoszeniu, bardzo proszę o pO-

twierdzenie, ze ochrona Panstwa obiektu realizowana jest codziennie w oparciu o jeden iedno-
osobowy posterunek całodobłlwy. "

odpowiedź 4:
Tak. Zamawiający potwierdza, ze ochrona w Urzędzie Statystycznym w Warszawie ma byó

realizowanaptzez24 godztny na dobę ptzez cały okres obowiązywania umowy' co najmniej

w oparciu o jednoosoborłry posterunek. Wyjątek stanowi przypadek opisany w p' l1 (Część 5
ogłoszenia - SzczegoŁowy opis Przedmiotu Zamowrenia) Sposób realizacji przedmiotu zamó-

wienia - Informacje Uzupełniajqce, kiedy to w ruzie zaistnienia sytuacji nadzvrryczajnych lub

wprowadzenia stanu zagrożenta terrorystycznego, Wykonawca zobowiązuje się zapevłnić
zwiększeni e liczby pracowników ochrony na ezas trwania opisanej powyzej sytuacji. Zwięk-
szenię obsady osobowej będzie odbywało się przy zachowaniu stawek określonych w umowie,

tj. za I godzinę pracy' jednego pracownika ochrony, na podstawie odrębnego zlęcenia a wyna-
grodzenie ztego ty'tułu nie będzie wliczane do kwoty umowy.

odpowiedz na pytanie 3 stanowi modyfikację treści ogłoszenia.
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