Odpowiedzi na pytania w przetargu nieograniczonym
Dotyczy postępowania publicznego nr ZPCLOR 3/2017 na:
„Usługę ochrony mienia i budynku oraz podstawowa obsługa
centralki telefonicznej”
Odpowiedzi na pytania zadane 08.11.2017 r.:
Pytanie 1:
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia
przez osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności.
Odpowiedź na pytanie 1:
Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające
orzeczony stopień niepełnosprawności, o ile Wykonawca jest zdania, że osoby
takie będą w stanie wykonać prace określone w Załączniku A do SIWZ-u oraz w
Załączniku 1 do Umowy (stanowiącej Załącznik 4 do SIWZ).
Pytanie 2:
Proszę o potwierdzenie, że usługa ochrony mienia i budynku oraz
podstawowa obsługa centralki telefonicznej nie wymaga wspierania
pracowników ochrony przez Grupy interwencyjne.
Odpowiedź na pytanie 2:
Zamawiający nie żąda wspierania usługi ochrony mienia i budynku oraz
podstawowa obsługa centralki telefonicznej przez Grupy Interwencyjne. Według
punktu 15 Załącznika 1 do Umowy (będącej Załącznikiem 4 do SIWZ) oraz
Załącznika A do SIWZ-u w przypadku zaistniałego zagrożenia ochranianego
obiektu, osoba prowadząca taką ochronę ma obowiązek powiadomienia o tym
fakcie policji, a także użycie wszelkich możliwych środków w celu udaremnienia
wtargnięcia do budynku..
Pytanie 3:
Proszę informację, czy wszystkie roboczo-godziny mają być realizowane na
podstawie umowy o pracę, czy też Zamawiający dopuszcza Umowy dzielone
(umowa o pracę oraz umowa zlecenie).
Odpowiedź na pytanie 3:
Zamawiający nie ingeruje w to, na jakiej zasadzie Wykonawca zatrudnia swoich
pracowników (czy to będzie umowa o pracę czy umowa cywilno-prawna).
Zamawiający zawiera umowę z Wykonawcą, a nie z jego pracownikami. Bez
względu na sposób zatrudniania pracowników, za ich działania Wykonawca
odpowiada jak za swoje własne (§7 Umowy stanowiącej Załącznik 4 do SIWZ).

Pytanie 4:
Proszę o informację, czy pracownicy ochrony realizujący usługę mają
pracować w systemie 12 czy też 24 godzinnym.
Odpowiedź na pytanie 4:
Zamawiający nie ingeruje w zasady pracy pracowników Wykonawcy – patrz
odpowiedź na pytanie 3.
Pytanie 5:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający nie przewiduje stosowania kar w
stosunku do Wykonawcy realizującego usługę ochrony.
Odpowiedź na pytanie 5:
Zamawiający nie przewiduje stosowania kar w stosunku do Wykonawcy
realizującego usługę ochrony. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
szkody zarówno w mieniu jak i na osobie spowodowane w związku z
wykonaniem umowy (§7 Umowy stanowiącej Załącznik 4 do SIWZ).W
przypadku niedopełnienia warunków Umowy, może ona zostać rozwiązana
zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami prawnymi.
Pytanie 6:
Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatnie
pomieszczenie wraz z dostępem do energii elektrycznej, łączności
telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych.
Odpowiedź na pytanie 6:
Zgodnie z §4 Umowy stanowiącej Załącznik 4 do SIWZ, Zamawiający
zobowiązuje się do zapewnienia środków niezbędnych do wykonania
powierzonych zadań, w szczególności pomieszczeń z wyposażeniem,
niezbędnych dokumentów i środków łączności. Wymienione w ww. paragrafie
pomieszczenia są wyposażone w punkty odbioru energii elektrycznej (jak
oświetlenie, gniazdka elektryczne itp.), które zostaną udostępnione Wykonawcy.
Pracownicy Wykonawcy będą mieli także dostęp do urządzeń sanitarnych (WC,
umywalka itp.).
Pytanie 7:
Proszę o informację, czy pracownicy ochrony realizujący usługę mają być
kwalifikowanymi pracownikami, czy też niekwalifikowanymi.
Odpowiedź na pytanie 7:
Zamawiający nie ingeruje w to, jakich pracowników zatrudnia Wykonawca –
jedyne czego żąda Zamawiający od Wykonawcy, to jest wykonanie Umowy z
należytą starannością (§6 Umowy stanowiącej Załącznik 4 do SIWZ).

Pytanie 8:
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w
zakresie realizacji usługi ochrony mienia i budynku oraz podstawowej
obsługi centralki telefonicznej.
Odpowiedź na pytanie 8:
Zamawiający nie dopuszcza podwykonawstwa w zakresie realizacji usługi
ochrony mienia i budynku oraz podstawowa obsługa centralki telefonicznej.
Informacja o dopuszczeniu podwykonawstwa powinna być zawarta w SIWZ-ie.

