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czy wszyscy pracownicy ochrony musza być zatrudnieni W oparciu o umowę o pracę W pełnym
wymiarze czasu pracy ?
czy pracownicy ochrony musza posiadać pełną zdolność psychofizyczną do wykonywania zawodu
pracownika ochrony?
Czy lnstytut Przemysłu organicznego w Warszawie podlega obowiązkowej ochronie i wymaga
uzgodnienia planu ochrony z Komendantem Stołecznym Policji ?
Zamawiający Wymaga załączenia do oferty koncepcji ochrony' W związku z powyższym proszę o
poinformowanie czy przed złożeniem oferty Zamawiający udostępni wszelkie niezbędne dane
dotyczące systemów technicznych zainstalowanych w obiekcie i czy takie postępowanie jest zasadne
jeszcze przed wyborem Wykonawcy ?

odp: 1. Zamawiający podtrzymuje warunek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze
czasu pracy przez okres trwania umowy osób wymienionych w zał, nr 2 do oferty' Na żądanie Zamawiającego
Wykonawca przedłoży dowody zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę'
Odp: 2. Tak
Odp: 3. Tak
Odp:4. Tak

L. Zamawiający Wymaga przedłożenia do oferty regulaminu organizacyjnego SUFo' W tym zakresie
wnosimy o modyfikację i rezygnacje z tego Wymogu ponieważ z żadnych przepisów nie wynika
konieczność posiadania regulaminu organizacyjnego SUFo, a tym bardziej, że Rozporządzenie w
sprawie dokumentów jakich może wymagać Zamawiający od Wykonawców również nie przewiduje
takiej okoliczności'

2' Zamawiający Wymaga aby spośród 18 kwalifikowanych pracowników ochrony przynajmniej 3

legitymowało się wpisem z literą,,M" , który to wpis upoważniania do magazynowej gospodarki bronią
ale w siedzibie wykonawcy. Zatem proszę o modyfikacje powyższego zapisy SlWZ.

3. Zamawiający uchybił Wymogom Ustawy pzp w zakresie art.'J'42 twierdząc, iż nie dopuszcza waloryzacji
wynagrodzenia. Art. L42wręcz obliguje Zamawiającego do umieszczenia w umowie i respektowania
zapisów dotyczących waloryzacji w terminie i w przypadkach enumeratywnie wymienionych we
wspomnianym artykule 142 ustawy pzp.

odp: 1 Zamawiający podtrzymuje konieczność załączenia do oferty regulaminu organizacyjnego ( zał. nr 7 do
oferty ) rozumianego jako zasady organizowania i kierowania zespołami pracowników ochrony fizycznej.
odp2. Zamawiający podtrzymuje konieczność posiadania przez przynajmniej trzech pracowników
wykonujących zamówienie legitymacji z wpisem z literą,,M" ( upoważnienie do magazynowej gospodarki
bronią w siedzibie Wykonawcy ). Zgodnie z zapisem w zał. nr 2 do oferty do wykazu należy dołączyć kopie
legitymacji potwierdzonych za zgodność z oryginałem.
odp:3. Zamawiający koryguje paragraf 10 ust. 2 umowy w sposób następujący :

Wykonawcy przysługuje prawo Wystąpienia zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp o waloryzację wynagrodzenia
określonego w umowie w przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art' 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10
października 2oo2r' o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki
na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne
_ jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.
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