Warszawa, dn. 12 września 2012 r.
Do:
Wykonawcy, biorący udział
w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego nr ZP/PN/1/9/2013
na „usługę całodobowej ochrony osób i mienia
na terenie nieruchomości położonej w
Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 dla
Nowego Teatru w Warszawie”
Numer ogłoszenia: 364942 - 2013

Dotyczy przetargu nieograniczonego na „usługę całodobowej ochrony osób i mienia

na terenie

nieruchomości położonej w Warszawie przy ul. Madalińskiego 10/16 dla Nowego Teatru w
Warszawie”, ogłoszonego w dniu 09 września 2013 roku. Numer ogłoszenia: 364942 - 2013.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ( tj. Dz. U. z 2010 r.
Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający Nowy Teatr w Warszawie przekazuje niniejszym zapytanie
wraz z odpowiedzią:

Lp.

Pytanie

Odpowiedź

1.

Czy Zamawiający dopuści zmianę ceny
brutto w przypadku ustawowej zmiany
podatku VAT?

2.

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę
umowy w przypadku zmiany ustawowego Nie.
podatku VAT ?

3.

W jakim składzie ilościowym ma
występować grupa interwencyjna?

Wykonawca sam określi skład grupy
interwencyjnej (ilość osób) w zależności od
zaistniałej sytuacji wymagającej interwencji.

4.

Czy pracownicy grupy interwencyjnej
muszą posiadać licencje POF?

Tak.

Czy pracownicy grupy interwencyjnej
mają być uzbrojeni, jeśli tak, w jaką broń:
a. Broń palna krótka
b. Broń palna maszynowa
c. Paralizator elektryczny z
pozwoleniem na broń?

Wykonawca sam oceni konieczność
posiadania broni przez pracowników grupy
interwencyjnej w zależności od zaistniałej
sytuacji wymagającej interwencji.
Zamawiający zastrzega, że wszelkie działania
grupy interwencyjnej, w tym posiadanie i
ewentualne użycie broni przez pracowników
grupy interwencyjnej Wykonawcy musi być
uzasadnione oraz przebiegać zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa, a ponadto
Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność
za wybór uzbrojenia i ewentualne użycie broni
lub paralizatora.

5.

Nie.

6.

Proszę o potwierdzenie, które z
elementów poniższego wyposażenia musi
posiadać grupa interwencyjna:
a. Pałka wielofunkcyjna
b. Kajdanki
c. Ręczny miotacz gazu
d. Paralizator elektryczny bez
pozwolenia na broń
e. Kamizelka operacyjna
f. Hełm
g. Kamizelka kuloodporna
h. Telefon komórkowy
i. Radiotelefon przenośny
j. Latarka operacyjna
k. Opatrunek osobisty
l. Apteczka
m. Pojazd osobowy (inny)
oznakowany z lampą reklamową
n. Radiotelefon samochodowy z
anteną?

Wykonawca sam określi, jakie wyposażenie
powinni posiadać pracownicy grupy
interwencyjnej, w zależności od zaistniałej
sytuacji wymagającej interwencji. Wszelkie
elementy wyposażenia grupy interwencyjnej
oraz ich użycie, w tym posiadanie i użycie
broni przez pracowników grupy
interwencyjnej Wykonawcy musi być
uzasadnione oraz przebiegać zgodnie z
obowiązującymi przepisami prawa.

7.

Czy pracownicy grupy interwencyjnej
muszą posiadać poświadczenie
bezpieczeństwa osobowego, jeśli tak, do
jakiej klauzuli informacji niejawnej?

Nie.

Czy pracownicy grupy interwencyjnej
muszą posiadać pozwolenie na broń?

Nie jest to wymagane, jeśli Wykonawca
zdecyduje, ze grupa interwencyjna nie będzie
posiadała wyposażenia wymagającego
pozwolenia na broń. Jeśli Wykonawca
zdecyduje, że na wyposażeniu wysłanej grupy
interwencyjnej będzie się znajdowało
wyposażenie wymagające zgodnie z
obowiązującymi przepisami pozwolenia na
broń, pracownicy grupy interwencyjnej muszą
posiadać również stosowne pozwolenia,
wymagane obowiązującymi przepisami prawa.

8.

9.

Czy instrukcja ochrony jest zgodna z
opisem przedmiotu zamówienia?

10.

Czy w przypadku zmiany powszechnie
obowiązujących przepisów prawa
skutkujących zwiększeniem obciążeń
finansowych po stronie Wykonawcy, w
szczególności związanych z kosztami
zatrudnienia pracowników Wykonawcy,
strony w terminie 30 dni od daty wejścia
Nie. Zamawiający nie przewiduje zmian
umowy w celu uwzględnienia wzrostu
w życie opisanych powyżej zmian w
przepisach prawa dokonają odpowiednich obciążeń po stronie Wykonawcy.
zmian w Umowie, w szczególności w
zakresie wynagrodzenia należnego
Wykonawcy, uwzględniających wzrost
obciążeń po stronie Wykonawcy?
Wnosimy o dodanie powyższej klauzuli do
wzoru Umowy.

11.

Czy w świetle przewidywanych zmian o
zatrudnieniu, Zamawiający wymaga aby
wykonawca uwzględnił w cenie oferty
zwiększenie kosztów zatrudnienia
pracowników na podstawie umowy
zlecenia w związku z ewentualną
koniecznością odprowadzania składek do
ZUS od umów cywilno-prawnych?

Zamawiający nie posiada instrukcji ochrony.

Nie wymaga. Wykonawca powinien sam
zadecydować czy taką ewentualną zmianę
uwzględni w ofercie bądź nie. Zamawiający nie
przewiduje jednak zmian wynagrodzenia
Wykonawcy w trakcie trwania Umowy, także
w związku ze zwiększeniem kosztów
zatrudnienia pracowników Wykonawcy.

Czy w świetle przewidywanych zmian o
zatrudnieniu (tj. zwiększenia kosztów
zatrudnienia pracowników na podstawie
umowy zlecenia w związku z ewentualną
koniecznością odprowadzania składek do
ZUS od umów cywilno-prawnych do
wielkości pełnego etatu) Zamawiający
dopuszcza możliwość skrócenia okresu
realizacji kontraktu do czasu
wykorzystania maksymalnej ceny oferty,
po udokumentowaniu szczegółowych
składników wpływających na tę cenę po
zmianach ustawowych?

Nie.

13.

Jakie drobne prace gospodarcze
Zamawiający ma na myśli w załączniku nr
1 do SIWZ?

Pod pojęciem „pomocy pracownikom
Zamawiającego w drobnych pracach
gospodarczych” umieszczonym w Załączniku
nr 1 do SIWZ Zamawiający rozumie proste
czynności, wymagające pomocy pracownika
ochrony, np. pomoc przy załadunku drobnych
rzeczy do samochodu teatralnego, jeśli będzie
taka konieczność. Zamawiający nie wymaga
wykonywania prac gospodarczych typu
sprzątanie nieruchomości, odśnieżanie,
wywóz odpadów itp.

14.

W odniesieniu do zapisu SIWZ o
posiadaniu przez Wykonawcę koncesji w
zakresie usług ochrony osób i mienia
zgodnie z art. 16 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z
2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) oraz
Nie.
do uprawnień do określonej działalności
lub czynności, jeżeli przepisy prawa
nakładają obowiązek ich posiadania, czy
Zamawiający wymaga od Wykonawcy
posiadania w KRS działalności w zakresie
sprzątania, prac porządkowych?

12.

