EZP-240-53/2020/830/20/JK

Warszawa, dnia 05.08.2020 r.

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: Usługa całodobowego monitoringu, dozoru
i ochrony terenu, obiektów i mienia oraz obsługa portierni i centrali telefonicznej w Oddziale Dolnośląskim i Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, Sygn. postępowania: EZP-240-53/2020.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Zamawiający działając na podstawie pkt 10.3 oraz 20.1. ogłoszenia o zamówieniu – Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej „SIWZ” informuje, iż w ww. postępowaniu wpłynęły zapytania do treści SIWZ.
W związku z powyższym Zamawiający wyjaśnia oraz zmienia treść SIWZ.
Pytanie 1:
Proszę o wyjaśnienie kiedy może nastąpić zmiana wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalanych na podstawie
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
Czy zmiana będzie od 01 stycznia 2021r, czy dopiero od 01 września 2021r zgodnie z zapisem w SIWZ Załącznik nr
2 do SIWZ - ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY w par. 10 pkt. 4 , który brzmi: „Zmiany, o których mowa w ust. 1 pkt
5) powyżej, mogą nastąpić po 12 miesiącach od daty zawarcia umowy” ?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z przyczyn, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 5
Istotnych Postanowień Umowy (IPU) stanowiących Załącznik nr 2 do SIWZ, może nastąpić po 12 miesiącach od
daty zawarcia umowy stosownie § 10 ust. 4 IPU.
Pytanie 2:
Czy zamawiający narzuca wykonywanie usługi monitorowania drogą radiową, czy też dopuszczalne jest wykorzystanie innych torów transmisji np. GPRS.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w celu zapewnienia skutecznej usługi monitoringu dopuszcza wykorzystanie innych
torów transmisji.
Pytanie 3:
Ile niezależnych systemów alarmowych, które maja zostać podłączone do centrum monitorowania wykonawcy, jest zainstalowanych w poszczególnych obiektach objętych przedmiotem zmówienia w ramach części I oraz
II. Prosimy o podanie ich ilości w rozbiciu na poszczególne obiekty/zadania.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż:
− w Oddziale Dolnośląskim PIG-PIB we Wrocławiu zainstalowany jest jeden niezależny system alarmowy w budynku biurowym – dot. części 1 zamówienia,
− w Oddziale Karpackim PIG-PIB w Krakowie zainstalowany jest jeden niezależny system alarmowy w budynku
biurowym – dot. części 2 zamówienia.
Pytanie 4:
Czy Zamawiający wymaga, aby usługi były wykonywane wyłącznie przez pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony? Czy ten wymóg dotyczy tylko pracowników grup interwencyjnych?
Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż zarówno pracownicy ochrony fizycznej jak i grupy interwencyjnej którzy zostaną skierowani do realizacji przedmiotowego zamówienia zobowiązani są posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Pytanie 5:
Czy wykonawca musi wskazywać konkretnego podwykonawcę, jeżeli na etapie składania ofert nie są mu jeszcze znane nazwy podwykonawców? Czy wykonawca w takim przypadku może wpisać jedynie zakres przewidywany do powierzenia podwykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż na etapie składania ofert Wykonawca zobowiązany jest podać wykaz proponowanych podwykonawców, jeżeli jest mu znany. Wykonawca zobowiązany jest wskazać zakres, jaki będzie realizowany przez podwykonawcę.
Pytanie 6:
Czy zamawiający dopuszcza zmianę osób, które będą realizowały zamówienie (z załącznika nr 5 do SIWZ- wykaz
osób) przed podpisaniem umowy, pod warunkiem wskazania osób o kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym zgodnym z wymaganiami zawartymi w SIWZ.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zmiana osób, które będą realizowały zamówienie, jest możliwa na każdym etapie postępowania. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z §3 ust. 20 załącznika nr 2 do SIWZ – Istotne postanowienia
umowy: „W przypadku zmiany osób skierowanych do realizacji przedmiotu umowy, nowo wskazane osoby będą
spełniać wymogi określone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej umowy i SIWZ, jak również Wykonawca
winien przedstawić Zamawiającemu niezbędne dokumenty i oświadczenia, o których mowa w punkcie 17.3.2
SIWZ.”
Pytanie 7:
Proszę o podanie na jakiej podstawie prawnej Zamawiający żąda informacji z Krajowego Rejestru Karnego od
pracowników Wykonawcy (SIWZ pkt. 17.3.2.), skoro art.26 ust. 1 pkt. 1. art.27 ust. 1. art.36 ust.1 1 2, art.39 ust.1
ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) w
związku z par.3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku, w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy teleinformatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U.
Nr 100 poz. 1024) zakazuje wykonawcy żądania od pracowników pozyskiwania oraz przechowywania informacji z
Krajowego Rejestru Karnego, Wobec powołanej podstawy prawnej, wnoszę o wykreślenie wymogu przedłożenia
zaświadczeń o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i zastąpienie zaświadczenia, dokumentem w postaci
oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę o niekaralności. Ponadto zgodnie z par.2 ust.4 pkt.10 Rozporządzenia
Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazano, iż Zamawiający może żądać wyłącznie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji
zawodowych, uprawnień itp. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Zamawiającego, że wykonawca jest
uprawniony do pozyskania informacji z KRK i przekazać je Zamawiającemu. Decyzja GIODO w tym zakresie jest
jednoznaczna, wykonawca nie może gromadzić, przechowywać, żądać od pracowników zaświadczenia z KRK,
Może jedynie żądać podpisania oświadczenia o niekaralności. Jak wskazano we wcześniejszym pytaniu, wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego nie mogą uchylać ustawy. Wobec powyższego wnoszę jak sentencji.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż w SIWZ nie ma zapisu o tym, iż Zamawiający żąda informacji z Krajowego Rejestru Karnego od pracowników Wykonawcy.
Zamawiający informuje, że za zaświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne dla osób wskazanych w
załączniku nr 5 do SIWZ – Wykaz osób, o którym mowa w pkt 17.3.2. SIWZ, uzna oświadczenie własne Wykonawcy
w tym zakresie i nie jest wymagana informacja z Krajowego Rejestru Sądowego.
Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany SIWZ - zmianie ulega Załącznik nr 5 do SIWZ – WYKAZ OSÓB.
Uaktualniony Załącznik nr 5 do SIWZ – WYKAZ OSÓB stanowi załącznik do niniejszego pisma.
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Pytanie 8:
Czy osoby realizujące obowiązki ochrony w Państwa obiektach winny posiadać wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony fizycznej czy też wymóg ten dotyczy wyłącznie osób wchodzących w skład grupy interwencyjnej oraz personelu nadzorującego realizację usługi?
Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 4.
Pytanie 9:
Czy pracownicy ochrony mają mieć wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony? Jeżeli nie, to czy wykaz osób w załączniku nr 5 do SIWZ dotyczy osób z grup interwencyjnych? Informacja ta jest niezbędna do prawidłowej kalkulacji oferty.
Odpowiedź:
Odpowiedź na powyższe pytanie została udzielona w odpowiedzi na pytanie nr 4.

W związku z powyższym, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert.
1. Punkt 13.18 SIWZ otrzymuje brzmienie:
Koperta powinna być zaadresowana na adres:
Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy
ul. Rakowiecka 4, 00-975 Warszawa
oraz opisana następująco:
OFERTA na: Usługę całodobowego monitoringu, dozoru i ochrony terenu, obiektów i mienia oraz obsługa
portierni i centrali telefonicznej w Oddziale Dolnośląskim i Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego
(Sygn. Postępowania: EZP-240-53/2020)
Nie otwierać przed godziną 11:15 dnia 10 sierpnia 2020 r.
2. Punkt 14.2. SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Termin składania ofert upływa 10 sierpnia 2020 r. o godz. 11:00”.

3.

Punkt 14.5 SIWZ otrzymuje brzmienie:
„Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 10 sierpnia 2020 r. o godz. 11:15, w siedzibie Zamawiającego w
bud. A, pok. nr 230”.

Powyższe wyjaśnienia oraz zmiany należy uwzględnić przy składaniu ofert.
Pozostałe postanowienia SIWZ pozostają bez zmian.

Izabela
Wanda
Hęclik

Elektronicznie
podpisany przez
Izabela Wanda
Hęclik
Data: 2020.08.05
13:35:51 +02'00'

/dokument podpisany elektronicznie/
Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
Izabela Hęclik
data: 5 sierpnia 2020 r.
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Załącznik nr 5 do SIWZ

WYKAZ OSÓB

My niżej podpisani, działając w imieniu i na rzecz:
.....................................................................................................................................................................................
(nazwa /firma/ i adres Wykonawcy)
niniejszym oświadczamy, że ubiegając się o zamówienie publiczne na Usługę całodobowego monitoringu, dozoru i ochrony terenu, obiektów i mienia oraz obsługa portierni i centrali telefonicznej w Oddziale Dolnośląskim i
Oddziale Karpackim Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego (sygn. postępowania: EZP-240-53/2020) będziemy dysponować następującymi osobami, zgodnie z warunkiem określonym w
pkt 7.3.2. SIWZ:
Osoby skierowane do realizacji zamówienia
L.p.
Imię i Nazwisko
Kwalifikacje – należy wpisać wszystkie informacje poInformacja
twierdzające spełnienie warunków postawionych w pkt. o podstawie
7.3.2. SIWZ, w tym wymagane doświadczenie
dysponowania
Posiadane uprawnienia: ………………………………………
………………………………………………………………………
Doświadczenie zawodowe: …………………………………

1

……………………………………………………………………..

własny/
udostępniony*

Posiadane uprawnienia: ………………………………………
………………………………………………………………………
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Doświadczenie zawodowe: …………………………………
……………………………………………………………………..

własny/
udostępniony*

Posiadane uprawnienia: ………………………………………
………………………………………………………………………
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Doświadczenie zawodowe: …………………………………
……………………………………………………………………..

własny/
udostępniony*

Posiadane uprawnienia: ………………………………………
………………………………………………………………………
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Doświadczenie zawodowe: …………………………………
……………………………………………………………………..

Wykonawca dodaje wiersze wg. potrzeb

Lp.

Nazwisko i imię osoby (osób) uprawnionej(ych)
do reprezentowania Wykonawcy
lub posiadającej (ych) pełnomocnictwo

własny/
udostępniony*

*niepotrzebne skreślić

Podpis(y) osoby(osób)
uprawnionej(ych)

Miejscowość
i data
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