Środa Śląska, dnia 13.04.2018 r.
nr P/1/MRŚŚ/2018
Wyjaśnienia do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dot. przetargu nieograniczonego pn.
„Ochrona Muzeum Regionalnego w Środzie Śląskiej”

Na podstawie art.38 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U.
z 2017r. poz.1579 ze zm.) – Zamawiający wyjaśnia treść SIWZ w następujący sposób::

Pytanie 1)
W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał cenę
każdej oferty przez pryzmat zawarcia w niej kosztów uwzględniających co najmniej minimalne
wynagrodzenie za pracę, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający weryfikował
będzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie nie zostało pomniejszane przez wykonawców, w
celu obejścia obowiązujących przepisów, o koszty korzystania przez pracowników ze sprzętu lub
wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi albo inne koszty, np. koszty szkoleń?
Odpowiedź: Zamawiający nie będzie weryfikował ofert pod kątem minimalnego wynagrodzenia ponieważ
obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracowników jest zapewnienie minimalnego wynagrodzenia
wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie 2)
Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych
zastrzeżonych w powyższych przepisach.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Nie ma takiego zapisu treści wzoru umowy.

Pytanie 3)
Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę o potwierdzenie,
że w związku z wejściem w życie przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania
ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy co najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości
13,70 zł, Zamawiający będzie badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z
obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach
pracy dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13,70 zł.

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie weryfikował ofert pod kątem minimalnego wynagrodzenia ponieważ
obowiązkiem pracodawcy zatrudniającego pracowników jest zapewnienie minimalnego wynagrodzenia
wynikającego z obowiązujących przepisów prawa.

Pytanie 4)
Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:
faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004
r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?
Odpowiedź: Zamawiający nie akceptuje wystawiania i dostarczania w formie elektronicznej, w formacie
PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur.

Pytanie 5)
Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający wymaga by każda roboczogodzina była wypracowana na
umowę o pracę?

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. W związku
z powyższym anulowany zostanie w załączniku nr 1 w pkt 2 ppkt.3.

Pytanie 6)
Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza by pracownicy poza wypracowaniem norm
wynikających ze stosunku o pracę
wypracowali
dodatkowe godzin w ramach umowy
cywilnoprawnej?
Odpowiedź: Nie dotyczy – w związku z nie wymaganiem zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
(pytanie 5).

Pytanie 7)
Proszę o potwierdzenie, iż wymóg zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę dotyczy
pracownika świadczącego usługę bezpośrednio na obiekcie Zamawiającego i w związku ze
świadczoną przez niego na obiekcie Zamawiającego pracą?
Odpowiedź: Nie dotyczy – w związku z nie wymaganiem zatrudnienia pracowników na umowę o pracę
(pytanie 5).

Pytanie 8)
Zamawiający w rozdziale VIII SIWZ określa termin wykonania zamówienia w okresie od 1 maja 2018
r. do 30 kwietnia 2019 r. – taki sam zapis jest w § 3 wzoru umowy – z kolei w formularzu ofertowym
załącznik nr 1 – w pkt. 1 Zamawiający określił ilość miesięcy świadczenia usługi – 24 miesięcy –
proszę o doprecyzowanie w/w zapisów

Odpowiedź: Zamawiający w formularzu ofertowym załącznik nr 1 w pkt 1 błędnie określił ilość miesięcy
świadczenia usługi. Poprawna ilość miesięcy świadczenia usług wynosi 12 miesięcy.

Pytanie 9)
Jeżeli Zamawiający potwierdzi, że umowa ma obowiązywać przez okres 12 miesięcy (w zależności
od odpowiedzi na pytanie 8) zwracamy się o zmianę kryterium oceny ofert w kryterium – wykonania
należycie w okresie 5 (pięciu) lat przed wszczęciem postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego minimum 3 (trzech) usług polegających na stałej obsłudze (konserwacji systemów
alarmowych) zabezpieczeń technicznych lub ochrony fizycznej w obiektach muzealnych na terenie
Rzeczypospolitej, tak by Zamawiający punktował każdą usługę trwającą minimum 1 rok (12
miesięcy) zgodnie z czasem trwania wymaganej usługi u Zamawiającego. Wnosimy zatem o zmianę
zapisu na:
„Kryterium II: wykonanie należycie w okresie 5 (pięciu) lat przed wszczęciem postepowania o
udzielenie zamówienia publicznego minimum 3 (trzech) usług polegających na stałej obsłudze
(konserwacji systemów alarmowych) zabezpieczeń technicznych lub ochrony fizycznej w obiektach
muzealnych na terenie Rzeczypospolite, każda usługa przez minimum 12 miesięcy (1 rok)
(wskazane w zał. nr 7 do SIWZ)”

Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do Państwa sugestii i zmienia zapis na następujący:
„Kryterium II: wykonanie należycie w okresie 5 (pięciu) lat przed wszczęciem postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego minimum 3 (trzech) usług polegających na stałej obsłudze (konserwacji systemów
alarmowych) zabezpieczeń technicznych lub ochrony fizycznej w obiektach muzealnych na terenie
Rzeczypospolite, każda usługa przez minimum 12 miesięcy (1 rok) (wskazane w zał. nr 7 do SIWZ)”.

Pytanie 10)
Jeżeli czas trwania umowy będzie wynosił 24 miesiące (w zależności od odpowiedzi na pytanie 8)
proszę o wprowadzenie do wzoru umowy klauzuli waloryzacyjnej:
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o wyjaśnienie
treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad realizacji przez
Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5.

Odpowiedź: Nie dotyczy. Czas trwania umowy będzie wynosił 12 miesięcy.

Pytanie 11)
W związku z tym, że termin realizacji usługi przypada również na rok 2019 wnoszę o wprowadzenie
do siwz zapisów precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem
zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze
zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP.
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że stosowny zapis umieszczony został w § 12 pkt 1 ppkt b
załącznika nr 5 - projekt umowy.

Pytanie 12)
Zamawiający w SIWZ (Rozdział IX pkt 1) dopuszcza możliwość powołania się na zasoby podmiotu
trzeciego, natomiast zgodnie z §4 pkt. 2 wzoru umowy określa, że Wykonawca zobowiązuje się do
wykonania przedmiotu Umowy własnymi siłami, bez udziału podwykonawców – prosimy o
doprecyzowanie w/w zapisów, bo Wykonawcy, którzy będą polegać na zdolnościach podmiotu
trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu będą tez wykonywać
pracę przy udziale podwykonawców (podmiot udostępniający zawsze musi uczestniczyć w
wykonywaniu zamówienia)

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że dopuszcza możliwość powołania się na zasoby podmiotu
trzeciego i wprowadzi stosowne zmiany §4 pkt. 2 wzoru umowy.

