Warszawa, 26.11.2018

Dotyczy: PRZETARGU w oparciu o regulamin wewnętrzny PIAP na usługę : bezpośredniej ochrony
fizycznej osób i mienia, prowadzenie dozoru za pomocą technicznych środków ochrony.
znak: KZP/16/2018
Przemysłowy Instytut Automatyki i Pomiarów PIAP udziela odpowiedzi na poniższe pytania zadane przez
Wykonawców:

1) Czy każda roboczogodzina pracownika ma zostać wypracowana w ramach umowy o pracę?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga aby każda roboczogodzina pracownika była wypracowana w ramach umowy o
pracę, natomiast wymaga aby każdy pracownik miał zawartą umowę o pracę.

2) Prosimy o informację, czy Zamawiający w budżecie na usługę będącą przedmiotem niniejszego
postępowania założył ewentualne kary, które może nałożyć na wyłonionego Wykonawcę.
Odpowiedź:
Zamawiający zakłada, że usługa będzie wykonywana prawidłowo i nie będzie konieczności nakładania kar
umownych.

3) Wnoszę o zawarcie jest w umowie, klauzuli która umożliwi obu stronom rozwiązania umowy za
wypowiedzeniem to „Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.”

Odpowiedź:
Zamawiający przewiduje możliwość rozwiązania umowy tylko w przypadkach określonych w projekcie
umowy.
4) Proszę o informację czy dokument w postaci „Aktualnej Decyzji właściwego Komendanta Policji o
upoważniającej do świadczenia usług z wykorzystaniem SUFO” musi posiadać każda firma wchodząca w
skład konsorcjum w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia? Czy wystarczającym
będzie aby ten dokument posiadał co najmniej lider konsorcjum?

Odpowiedź:
W przypadku konsorcjum wystarczy że taką decyzję będzie miała jedna z firm wchodzących z skład
konsorcjum.
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5) Wnoszę o wykreślenie wymogu przedłożenia kopi zaświadczeń kwalifikowanych pracowników ochrony.
Potwierdzenie posiadanych uprawnień i kwalifikacji będzie złożone w wykazie osób z podaniem tych
danych. Dokumenty, które Państwo wymagacie zawierają dane osobowe pracowników, które nie powinny
być udostępniane zgodnie z nowymi przepisami RODO.

Odpowiedź:
Zamawiający musi mieć możliwość zweryfikowania czy osoby przewidziane na dowódców zmiany
posiadają wymagane kwalifikacje. Zaświadczenia o których mowa w punkcie V – 2 wymagań mogą być
zanonimizowane w zakresie danych nieistotnych z punktu widzenia realizacji usługi.
6) Proszę o doprecyzowanie zapisu „ (…) w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie
zamówienia (konsorcjum) warunki określone w pkt.V.1, 2 lit.b, c SIWZ muszą być spełnione samodzielnie
przez minimum jednego z wykonawców występujących wspólnie.” Czy chodzi o pkt. V 1.1 i pkt. V 1. 2 b, c?

Odpowiedź:
Tak, chodzi o pkt. V.1.2 lit. b i c.
7) W kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej nie ma informacji o przydziale punktów za możliwość
odczytu danych z systemu kontroli natomiast w formularzu ofertowym znajduje się zapis: „Oferujemy
możliwość samodzielnego odczytu przez Zamawiającego danych z systemu kontroli obchodów – parametr
oceniany: wpisać TAK lub NIE” Proszę o doprecyzowanie lub wykreślenie zapisu.

Odpowiedź:
Nie jest to kryterium oceniane, ale warunek konieczny do spełnienia.
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W odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej informujemy, ze zawarta umowa była
tożsama z przedstawionym wzorem oferty, informacje dotyczące wartości zawartej umowy zostały
udostępnione na stronie internetowej.
Ponadto informujemy, że w chwili obecnej stawka za roboczogodzinę, zgodnie z ostatnim aneksem z
listopada 2018 wynosi: 20,15 pln brutto. (słownie: dwadzieścia złotych 15/100 pln)
Kary z tytułu nienależytego wykonania umowy nie były naliczane, ponieważ usługa jest realizowana
prawidłowo, bez żadnych zastrzeżeń ze strony Zamawiającego
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