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Warszawa, dnia 29.08.2019 r.
Wszyscy zainteresowani
Dot.: przetargu nieograniczonego na dozór i ochronę mienia
Sieci Badawczej Łukasiwicz – Instytut Elektrotechniki w Gdańsku
znak sprawy: 11/2019/AOI

Niniejszym informuję, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski i pytania do SIWZ o następującej treści, na
które Zamawiający udziela poniższej odpowiedzi:
Pytanie Wykonawcy
1.

Odpowiedź Zamawiającego

W pkt. 6 opisu - zadania pracownika ochrony- jest zapis
w podpunkcie 1, że zapewnienie bezpieczeństwa obiektu
ma się odbywać poprzez nadzór i kontrolowanie
w systemie elektronicznym ruchu osobowego oraz
samochodowego w godzinach 7:00 -19:00 w dni robocze,
a także otwieranie i zamykanie bram oraz prowadzenie
rejestru pojazdów wjeżdżających i wyjeżdżających
z terenu zamawiającego.
Jak mamy traktować w/przytoczony zapis, jeżeli ochrona
fizyczna w dni robocze przebywa na obiekcie pomiędzy
19:00 a 7:00 rano a za pomocą systemu elektronicznego
nie ma możliwości wykonywania powyższych czynności?
W związku z obowiązującymi przepisami prawa
dotyczącymi udzielania ulg we wpłatach na PFRON,
zwracam się z prośbą o zmianę treści SIWZ poprzez
określenie maksymalnej wysokości obniżenia do 50%.
Pragnę zauważyć, iż kwota obniżenia nadal stanowi
iloczyn wskaźnika wynagrodzeń niepełnosprawnych
pracowników
zaliczonych
do
znacznego
lub
umiarkowanego stopnia niepełnosprawności i wskaźnika
udziału przychodów, nadal wysokość obniżenia wpłat nie
może być wyższa niż 50 % wpłat na PFRON, do której
obowiązany jest nabywca w danym miesiącu. Natomiast
nowelizacja z 01.10.2018 ograniczyła ustaloną wysokość
obniżenia wpłat na PFRON do 50 % kwoty należnej za
zakup uprawniający do obniżenia, określonej na fakturze,
pomniejszonej o kwotę podatku od towarów i usług.
Czy pracownicy Wykonawcy mają posiadać wpis na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony?

Pracownik Wykonawcy rozpoczynający nadzór
o godz. 19:00 opuszcza szlaban i zamyka bramę
wjazdową, natomiast przed zakończeniem nadzoru
o godz. 7:00 otwiera bramę wjazdową i podnosi
szlaban do obiektu Zamawiającego.
W godzinach 7:00-19:00 brama wjazdowa oraz
szlaban pozostają cały czas otwarte.

4.

Na jakiej zasadzie Wykonawca od poniedziałku do piątku
w godzinach 7:00 – 19:00 będzie nadzorował i chronił
mienie Zamawiającego przy pomocy elektronicznego
systemu nadzoru udostępnionego przez Zamawiającego
(monitoring oraz systemy alarmowe), do którego
Wykonawca ma bezpośredni dostęp - czy sygnał ma być
przekierowywany do SMA Wykonawcy czy bezpośrednio
na obiekcie Zamawiającego.

5.

Czy pracownicy Wykonawcy mogą posiadać orzeczenie
o niepełnosprawności?

Dostęp do monitoringu oraz systemów alarmowych
realizowany będzie przez łącze internetowe.
Dodatkowo Zamawiający informuje, że Wykonawca
nie ma obowiązku rejestrowania materiału z kamer
monitoringu, chyba, że rejestracja materiału ułatwi
Wykonawcy prawidłową realizację przedmiotu
zamówienia. W tym przypadku rejestrowany
materiał nie może być przechowywany dłużej niż
3 tygodnie.
Tak, pracownicy Wykonawcy mogą posiadać
orzeczenie o niepełnosprawności.

6.

„2. Świadczenie usługi odbywać się będzie zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie
osób i mienia (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2142) oraz
Rozporządzenia MSWiA z dnia 17 listopada 1998 r.
w sprawie wewnętrznych służb ochrony (Dz. U. z 2013 r.,

2.

3.

Zamawiający
konstruując
SIWZ
przyjął,
że Wykonawcy znają przepisy prawa dot. udzielania
ulg we wpłatach na PFRON i w związku z tym nie
ograniczył maksymalnego odpisu do 50%.
Jednakże dla większej przejrzystości stawianych
wymagań przychyla się do wniosku Wykonawcy
i niniejszym wprowadza zapis ograniczający
maksymalną
gwarantowaną
stawkę
odpisu
płatności na PFRON do wysokości 50%.

Pracownicy Wykonawcy nie muszą posiadać wpisu
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Tak, wymagania Zamawiającego dotyczące nadzoru
obiektu zgodne są z tokiem rozumowania
przedstawionym w pytaniu.
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7.

poz. 1568) i obejmuje całodobowy nadzór nad obiektami
Zamawiającego przez wszystkie dni kalendarzowe okresu
realizacji zamówienia. Usługa, świadczona będzie przez
jednego przeszkolonego i przygotowanego do pełnienia
obowiązków pracownika ochrony w trybie:
od poniedziałku do piątku w godzinach 19:00 – 7:00 rano
dnia następnego oraz całodobowo w soboty, niedziele
i święta,
od poniedziałku do piątku w godzinach 7:00 – 19:00
Wykonawca będzie nadzorował i chronił mienie
Zamawiającego przy pomocy elektronicznego systemu
nadzoru
udostępnionego
przez
Zamawiającego
(monitoring oraz systemy alarmowe)”
Wg Wykonawcy ochrona ma być sprawowana:
- pon. –pt. od 19.00 – 7.00 – fizycznie przez 1 osobę
/w soboty i święta – całodobowo/
- od pon. –do pt. w godz. 7.00- 19.00 nadzór elektroniczny
– bez ochrony fizycznej na obiekcie;
Pytanie do powyższego, co oznacza monitoring i systemy
alarmowe – proszę konkretnie opisać te systemy oraz czy
tak ma wyglądać ochrona fizyczna;
W związku z powyższym jak to się ma do punktu 3 ppkt 6
ustęp 1), 2) i dalsze;
„6. Do zadań pracowników Wykonawcy należeć będzie
zapewnienie bezpieczeństwa na terenie chronionego
obiektu poprzez:
1) nadzorowanie i kontrolowanie w systemie
elektronicznym ruchu osobowego i samochodowego,
odbywającego się na terenie chronionego obiektu w godz.
7:00 – 19:00 w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku,
w tym otwieranie i zamykanie bram wjazdowych oraz
prowadzenie rejestru pojazdów wjeżdżających na teren
i wyjeżdżających z terenu Zamawiającego,
2) wydawanie i przyjmowanie kluczy od budynków
i pomieszczeń zgodnie z wykazem pracowników
upoważnionych do pobierania kluczy oraz prowadzenie
ewidencji pobrań kluczy za pokwitowaniem”
Pytanie:
W jaki sposób Zamawiający widzi wykonywanie tych
czynności bez obecności pracownika ochrony na obiekcie
– ewidencja ruchu pojazdów i kluczy??

Monitoring
oznacza
monitoring
wizyjny
generowany przez rejestrator kamer, do którego
dostęp realizowany będzie przez łącze internetowe.
Systemy
alarmowe
oznaczają
komunikaty
generowane przez centralę alarmową, do której
dostęp realizowany będzie przez łącze internetowe.

Pracownik Wykonawcy rozpoczynający nadzór
o godz. 19:00 opuszcza szlaban i zamyka bramę
wjazdową, natomiast przed zakończeniem nadzoru o
godz. 7:00 otwiera bramę wjazdową i podnosi
szlaban do obiektu Zamawiającego.
W godzinach 7:00-19:00 brama wjazdowa oraz
szlaban pozostają cały czas otwarte.
Jednocześnie Zamawiający dokonał modyfikacji
SIWZ uwzględniającej wątpliwości Wykonawcy,
co do zapisów w pkt. 3 ppkt. 6 ust. 1) i 2) oraz
dodatkowo ust. 7).
Zmiany w SIWZ, OPZ oraz we wzorze umowy
zaznaczono kolorem czerwonym.

W nawiązaniu do wprowadzonych zmian Zamawiający koryguje odpowiednio dokument SIWZ,
w związku z czym:
1) Dokument SIWZ, Opis Przedmiotu Zamówienia (zał. nr 1), formularz Oferty (zał. nr 2) oraz Wzór umowy (zał.
nr 6) obowiązują w wersji z dnia 30.08.2019 r.
2) Pozostałe załączniki do SIWZ tj.: Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania (zał. nr 3),
Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 4), Oświadczenie o przynależności lub
braku przynależności do grupy kapitałowej (Zał. nr 5) oraz formularz Doświadczenie zawodowe (zał. nr 7)
obowiązują w wersji z dnia 26.08.2019 r.
Plik z obowiązującą SIWZ jest do pobrania na stronie Zamawiającego w wierszu: Modyfikacja SIWZ [plik
o nazwie: SIWZ 30_08.7z]. Wprowadzone zmiany zaznaczono kolorem czerwonym.
Z poważaniem
Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Renata Gałązka

