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PYTANIA ODPOWIEDZTDO POST4POWANTA NA OCHRON4

FIZYCZNA OSOB I MIENIA

Pytanie 1

Odnosz4c sig do sposobu obliczenia ceny ofertowej, okre6lonego w Ogloszeniu o
zam6wieniu na uslugi spoleczne proszg o potwierdzenie, 2e w zwi4zku z wejSciem w
2ycie przepis6w nakladaj4cych na Wykonawcg obowi4zek kalkulowania ceny z
uwzglgdnianiem w kosztach pracy na 2077 r. co najmniej ,,minimalnej stawki
godzinowej" w wysoko6ci 13 z\, Zamawiaj4cy bgdzie badal ceny zlo2onych w
postgpowaniu ofeft, zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami, a wigc przez pryzmat
znowelizowanego przepisu aft. 90 ust. I ustawy - Prawo zam6wien publicznych (dalej
pzp), ti.weryfikuj4c, czy Wykonawca uwzglgdnil w kosztach pracy dla um6w zlecenia
ustalon4 minimaln4 stawkg godzinow4 w wysoko$ci 13 zl.
OdpowiedZ:
Zamawtaj4cy bgdzie badal ceny ofert zgodnie z obowiqzuj4cymi przepisami.
Pytanie 2
W zwi4zku zfaktem,2e Zamawiaj4cy w prowadzonymprzez siebie postgpowaniu bgdzie
badal ceng ka2dej oferty uwzglgdniaj4cych co najmniej minimalne wynagrodzenie za
pracQ, proszg o udzielenie odpowiedzi, w jaki spos6b Zamawiaj4cy weryfikowalbgdzie,
czy wspomniane minimalne wynagrodzenie - w celu obejScia obowi4zuj4cych przepis6w

- pomniejszane przez wykonawc6w o koszty kor4rstania przez pracownik6w ze sprzgtl
lub wyposaZenia niezbgdnego do wykonania uslugi albo inne koszty, np. koszty szkoleri?
Pytanie motywowane jest faktem, i2 w zwi4zku ze zmianami legislacyjnymi w zakresie
minimalnego wynagrodzenia za pracg, obecnie wszystkie OddziaLy ZUS majq obowi4zek
badania sposobu wynagradzania personelu, zatrudnionego przez przedsigbiorc6w do
Swiadczenia uslug. Za praktyki naganne, zagrolone sankcjami, ZUS uznaje m.in.
pomniejszanie minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej personelu o
r62ne koszty dodatkowe, w tym koszty korzystania ze sprzgtu, wyposaZenia niezbgdnego
do wykonania uslugi lub koszty szkoleri. Weryfikacja powyZszych praktyk mohe takLe
nastgpowa6 poprzez bezpoSrednie zwracanie sig ZUS do Zamawiaj4cych - jako
Zleceniodawc6w, wydatkuj4cych Srodki publiczne, o udzielenie informacji w zakresie
sposobu Swiadczenia uslug na ich rzecz.



OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy bgdzie weryfikowal ceny ofert zgodnie z obowi2zlj1cymi przepisami ( np.
poptzez mozliwoS6 Z4dania um6w o pracA personelu wykonuj4cego uslugg ochrony ).
Pytanie 3
Czy zamawiaj4cy akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w
formacie PDF: faktur, faktur koryguj4cych oraz duplikat6w faktur, zgodnie z art. I06n
ustawy zdnia ll marca2004r. opodatkuodtowar6wiuslug(tj.Dz.U,22016 r.,Nr710,
zpoLn. zm.)?
Jeheli tak, to bardzo proszg o modyfikacj Q wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania
sig z wykonanej uslugi poprzez dodanie nastgpuj4cych zapis6w:

1. Strony akceptujq wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie
PDF: faktur, faktur korygujqcych oraz duplikat6w faktur, zgodnie z art. l06n
ustawy z dnia I I marca 2004 r. o podatku od towarfw i uslug (tj. Dz.U. z 2016
r., Nr 710, z p62n. zm.).

2. Faktury elektroniczne bgdq Zamawiajqcemu wysylane na adres e-mail:

3. Zamawiajqcy zobowiqzuje sig do poinformowania Wykonm)cy o kaZdorazowej
zmianie ww. adresu mailowego.

4. Osobq upowa2nionq do kontaktiw w sprawie e-faktur ze strony Zamawiajqcego
jest ...

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy dopuszcza wystawianie i dostarczanie faktur w formie elektronicznej.
Odpowiednie zapisy w umowie zostanq wprowadzone po zakof czeniu postgpowania.
Pytanie 4
W zwi4zku z planowanymi zmianami minimalnego wynagrodzenia na rok 2018 oruz
rozpoczgciemrealizacji uslugi od 01.01.2018 proszg o informacjg czy Wykonawcy maj4
kalkulowad ceng ofertow4 uwzglgdniaj4c wynagrodzenie minimalne na rok 2018, czy tez
kalkulowai zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa na dzieh skladania ofert
(30.11.2017) tj. uwzglgdniajqc placg minimaln4 obowi4zuj4c4na dzien skladania ofert, a
nastgpnie wartoSi oferfy wybranego wykonawcy zostanie przez Zamawiajqcego
zwaloryzowana od dnia wejScia w irycie znowelizowanych przepis6w prawa?
Odpowiedf :

Przy kalkulowaniu ceny ofertowej Wykonawca powinien uwzglgdnid wynagrodzenie
minimalne na rok 2018.
Pytanie 5
Dotyczy wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cy sig o zam6wienie (konsorcjum) - czy kaLdy
czlonek konsorcjum musi wykazal sig posiadaniem Swiadectwa bezpieczeristwa
przemyslowego 3 stopnia, czy wystarczajqcym bgdzie aby tylko jeden z nich dysponowal
tym Swiadectwem?
Odpowiedf:
Wystarczy aby jeden z czlonk6w konsorcjum dysponowal Swiadectwembezpieczeristwa
przemyslowego 3 stopnia.
Pytanie 6
Dotyczy wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cy sig o zam6wienie (konsorcjum) - czy kaidy
czlonek konsorcjum musi posiadai certyfikat ISO lub inny r6wnowazny, czy
v,rystarczaj4cym bgdzie aby tylko jeden z nich takim certyfikatem dysponowatr?
Odpowiedf:
Wystarczy aby jeden z czlonk6w konsorcjum dysponowal cqffyfikatem ISO.



Pytanie 7
Czy na etapie realizacji zam6wienia bgdzie mozliwa organizacja magazynu broni w
obiekcie Zamawiaj4cego, tak aby Wykonawca nie musiatr codziennie przewozil broni ze

swojego magazynu na terenie Warszawy do obiektu Zamawiaj4cego.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy dopuszcza mo2liwoS6 organizacji magazynu broni w swoim obiekcie, pod
warunkiem, 2e koszt budowy orazuzyskanie odpowiednich zezwolef przejmuje na siebie
Wykonawca.
Pytanie 8
Dotyczy wykonawc6w wsp6lnie ubiegaj4cy sig o zam6wienie (konsorcjum) oraz
kryterium oceny ofert - czy kaLdy czlonek konsorcjum musi posiada6 certyfikat AQAP,
czy wystarczaj4cym bgdzie aby tylko jeden z nich takim certyfikatem dysponowal aby
uzyskai punkty na kryterium oceny ofert?
OdpowiedZ:
Wystarczy aby jeden z czlonk6w konsorcjum dysponowal certyfikatem AQAP.
Pytanie 9
Dolyczy zapis6w punkt 8) ppkt. 4. SIWZ - proszg o doprecyzowanie czy Zamawiaj4cy
pod pojgciem ,,w szczeg6lnoici posiadanie Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji
Ochronnej (SUFO)" rozumie - aby wykonawca opr6cz koncesji wykazal sig posiadaniem
Pozwolenia na Brofr wydanego przezKomendanta Wojew6dzkiego Policji?
OdpowiedZ:
Zapis,,w szczeg6lnoici posiadanie Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej
(SUFO)" rozumie sig - aby wykonawca opr6cz koncesji wykazaL sig posiadaniem
pozwolenia na brori wydanego przez Komendanta Stolecznego Policji lub Komendanta
Wojew6dzkiego Policji.
Pytanie 10
Zamawiaj4cy w punkcie 12) ppkrt. 1 okre6la:

,,Wykonawca w formie zalqcznika do oferty zlo2y wniosek specjalistycznej uzbrojonej

formacji ochronnej na ochrong terendw i obiekt6w IPO w Warszawie, wraz z wstgpnq
koncepcjqochrony. -Zal. Nr 5 do oferty."
Co zamawiajqcy rozumie pod pojgciem ,,zlozry wniosek specjalistycznej uzbrojonej
formacji ochronnej na ochrong teren6w i obiekt6w IPO w Warszawie" - co taki wniosek
mazawieraf?
OdpowiedZ:
Wniosek powinien zawierul informacje o posiadaniu odpowiedniej iloSci broni na
zabezpieczenie pelnego skladu osobowego ochrony, a takhe o6wiadczenie, 2e Plan
ochrony obiektu bgdzie uzgodniony z KSP Warszawa.
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