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                          Wg rozdzielnika

Wyjaśnienia do zapytania ofertowego

Nasz znak ZP.271.2.12.2015
Nowy Targ 04.12.2015r.

Dotyczy: zapytania  ofertowego  na całodobowy  dozór  mienia  terenu  Kotłowni
Centralnej na Równi Szaflarskiej  w Nowym Targu,  w formie  bezpośredniej  ochrony
fizycznej.

Zamawiający odpowiadając na  pismo z dnia 02.12.2015r. /data wpływu 03.12.2015r/
przesyła odpowiedzi i wyjaśnienia dotyczące przedmiotu zamówienia.

1. Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie
umowy o pracę na pełny etat, czy nie narzuca jego wymiaru?
Odpowiedź:
Zamawiający  wymaga  tylko  aby  ochrona  była  prowadzona  całodobowo,  nie  narzucając
szczegółowych  wymogów dotyczących formy i czasu zatrudnienia pracowników.

2. Czy Zamawiający, w przypadku wymogu zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o
pracę, dopuszcza również umowę cywilno-prawną dla tego samego pracownika?
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  narzuca  szczegółowych  wymogów  dotyczących  formy  zatrudnienia
pracowników.

3. W  przypadku,  gdy  Zamawiający  nie  będzie  wymagał  zatrudnienia  pracowników  na
podstawie umowy o pracę prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób będzie dokonywana przez
Zamawiającego ocena, czy oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę (analogicznie do art.
90 ust. 1 pkt. 1 Ustawy Pzp)? Czy Zamawiający, jako punkt odniesienia do oceny ofert, w
stosunku  do  pracowników  ochrony  przewidzianych  do  realizacji  zamówienia,  z  którymi
Wykonawca ma zawarte umowy cywilno-prawne, będzie brał pod uwagę kwotę minimalnego
wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym  wynagrodzeniu  za  pracę  (Dz.  U.  Nr  200,  poz.  1679))  i traktował  ich
wynagrodzenie na równi z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę (tj. czy
wysokość  wynagrodzenia  pracowników  zatrudnionych  na  umowach  cywilno-prawnych
nie będzie mogła być niższa, niż pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)?
Odpowiedź:
Postępowanie niniejsze  ze względu na wartość jest prowadzone bez zastosowania ustawy
Prawo  zamówień  publicznych,  dlatego  zamawiający  nie  będzie  badał  ewentualnej  rażąco
niskiej ceny, natomiast będzie wymagał,  aby ochrona była prowadzona w sposób należyty
i zgodny z przepisami prawa i wymogami zawartymi w zapytaniu ofertowym.
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4. Czy w przypadku  podmiotów występujących  wspólnie  (analogicznie  do  art. 23  ust.  1
Ustawy Pzp), każdy z Wykonawców musi posiadać koncesję MSWiA, czy wystarczającym
będzie, gdy tylko jeden z podmiotów występujących wspólnie, który faktycznie będzie pełnił
część zadania wymagającą takich uprawnień, będzie posiadał wspomniany dokument?
Odpowiedź
W sytuacji gdy wykonawcy będą występować wspólnie wymaganie zamawiającego w tym
zakresie zostanie spełnione, gdy co najmniej jeden z podmiotów będzie posiadał odpowiednią
koncesję.

5. Czy Zamawiający potwierdza, że pracownicy ochrony pełniący służby bezpośrednio na
obiekcie,  muszą  posiadać  wpis  na listę  kwalifikowanych  pracowników  ochrony fizycznej
osób i mienia?
Odpowiedź:
Zamawiający zmienia warunek podany w zapytaniu ofertowym i nie wymaga by pracownicy
posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia.

6. Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji  zamówienia uczestniczyli  pracownicy
posiadający  orzeczenie  o  niepełnosprawności  (z  jednoczesnym  zastrzeżeniem,
że niepełnosprawność pracownika w żadnym stopniu nie wpływa na należyte wykonywanie
obowiązków wynikających z zapisów umowy)?
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  widzi  takich  przeciwwkazań  z  zastrzeżeniem,  że niepełnosprawność
pracownika w żadnym stopniu nie będzie wpływać na należyte wykonywanie obowiązków
wynikających z zapisów umowy.

7.Czy  obiekt  Zamawiającego  jest  obiektem  podlegającym  obowiązkowej  ochronie
(figurującym  w  ewidencji  obszarów,  obiektów  i  urządzeń  podlegających  obowiązkowej
ochronie, znajdujących się na terenie województwa prowadzonym przez Wojewodę)?
W przypadku  odpowiedzi  negatywnej,  prosimy  o  zweryfikowanie  zapisu  dotyczącego
wymogu posiadania przez Wykonawcę Koncesji MSWiA na świadczenie usług w zakresie
ochrony mienia w formie zabezpieczenia technicznego.
Zgodnie z art. 3 ust. 2 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia, ochrona
osób i mienia realizowanej w formie zabezpieczenia technicznego, do której niezbędne jest
posiadanie koncesji zabezpieczenia technicznego, polega na:
a) montażu elektronicznych urządzeń i  systemów alarmowych, sygnalizujących zagrożenie
chronionych  osób  i  mienia,  oraz  eksploatacji,  konserwacji  i  naprawach  w miejscach  ich
zainstalowania,
b) montażu  urządzeń  i  środków  mechanicznego  zabezpieczenia  oraz  ich  eksploatacji,
konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach zainstalowania.
Z  opisu  przedmiotu zamówienia zawartego w załączniku  nr  8  nie  wynika,  aby w zakres
obowiązków Wykonawcy wchodziły ww. obowiązki,  dlatego też wymóg posiadania przez
Wykonawcę  koncesji  zabezpieczenia  technicznego  jest  nieadekwatny  do  przedmiotu
zamówienia.
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W oparciu o Ustawę o ochronie osób i mienia wymaganie Koncesji MSWiA na świadczenie
usług  w  zakresie  ochrony  mienia  w  formie  zabezpieczenia  technicznego  postawione
Wykonawcy,  są wyraźnie zawyżone w porównaniu z zakresem obowiązków wynikających
z przedmiotu  zamówienia  i  niepotrzebnie  narażają  Zamawiającego  na  zarzut  naruszenia
zasady uczciwej konkurencji. W oparciu o zakres obowiązków wynikających z przedmiotu
zamówienia wystarczające jest dysponowanie przez Wykonawcę koncesją w zakresie ochrony
osób i mienia.
Odpowiedź:
Obiekt nie podlega obowiązkowej ochronie (nie figuruje w ewidencji obszarów, obiektów
i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa
prowadzonym przez Wojewodę).
Zamawiający zmienia warunek podany w zapytaniu ofertowym i wymaga tylko aktualnej
koncesji  na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji, uzyskaną zgodnie z ustawą z 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (tekst
jednolity Dz. U. 2014.poz.1099 z późn. zm.).

8. Zamawiający w punkcie 1.5.b. wymaga kontrolowania prawidłowości „pełnienia ochrony
przez  pracownika  ochrony  w  czasie  służby”.  Prosimy  o  wyjaśnienie,  czy  Zamawiający
poprzez ww. sformułowanie ma na myśli kontrolowanie przez szefa ochrony pracowników
pełniących  służby bezpośrednio  na  obiekcie?  W jaki  sposób  ma  odbywać  się  kontrola  -
bezpośrednio, telefonicznie? jak często mają odbywać się kontrole (na każdej zmianie i we
wszystkie dni miesiąca czy wyrywkowo)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby to Wykonawca kontrolował prawidłowość wykonywania usługi
przez  podległych sobie pracowników. Zamawiający nie narzuca formy i  częstotliwości  tej
kontroli natomiast wymaga aby usługa była wykonywana należycie i zgodnie ze stawianymi
przez zamawiającego warunkami.

9. Czy Zamawiający wymaga,  aby do realizacji  zamówienia wykorzystywane były grupy
interwencyjne,  czy  też  konieczność  wykorzystania  patrolu  interwencyjnego  pozostawia
do decyzji Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający  nie  wymaga  aby  do  realizacji  zamówienia  wykorzystywane  były  grupy
interwencyjne.  Konieczność  wykorzystania  patrolu  interwencyjnego  pozostawiona  jest
do decyzji wykonawcy.

10. Czy wraz z ofertą Wykonawca ma załączyć jakieś dodatkowe dokumenty (a jeżeli tak, to
jakie)?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga dołączenia do oferty:
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a) aktualnej koncesji  na prowadzenie działalności w zakresie usług ochrony osób i mienia
realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej wydanej przez Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji, uzyskaną zgodnie z ustawą z 22.08.1997 o ochronie osób
i mienia (tekst jednolity Dz. U. 2014.poz.1099 z późn. zm.),
b) projektu umowy, stosowanej w swej działalności przez wykonawcę zgodnej  z warunkami,
niniejszego zamówienia,
c) przypadku wykonawców działających przez pełnomocnika do oferty winno być dołączone
pełnomocnictwo.

Otrzymują:
1/ wykonawca składający zapytania
2/ wykonawcy, których zaproszono do składania ofert,
3/ www.nowytarg.pl
4/ a/a
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