
FILHARMONIA
im. Mieczyslawa Kartowicza

w Szczecinie
70455 Szczecin, pi. Ami! Krajowej 1
NIP 851-031-19-73, Regon 000280488

Szczecin, dnia 10 czerwca 2014 r.

Do wszystkich wykonawcow

Dotyczy: poste_powania o udzielenie zamowienia publicznego prowadzonego w trybie

przetargu nieograniczonego na swiadczenie ustug ochrony osob i mienia Filharmonii im.

Mieczystawa Kartowicza w Szczecinie (Nr sprawy SG/352/V/14)

Na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamowieri

publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pon. zm.), przekazujemy Paristwu zapytania do tresci

SIWZ wraz z odpowiedziami.

1. Proszq o wskazanie, ktorych posterunkow dotyczy przedstawiona w SIWZ liczba

23.940 roboczogodzin dla I zmiany.

Odpowiedz:

Wskazana przez Zamawiajqcego liczba godzin dotyczy wszystkich wymienionych
posterunkow.

2. Czy Zamawiajqcy potwierdza, ze przedstawione szacunkowe 1500 roboczogodzin

dotyczy wzmocnienia wytqcznie dla posterunkow: statego parking i 8 godzinnego

ruchomego w lipcu i sierpniu?

Odpowiedz:

Zamawiajqcy zaktada, ze 1500 roboczogodzin dotyczy wzmocnienia posterunku
ruchomego PR oraz statego posterunku parkingowego PP w miesiqcach IX .2014-
Vl.2015r.

3. Gdzie zawarta jest liczba roboczogodzin przypadajqcych dla strazaka, ktorego

Wykonawca rowniez musi zabezpieczyc? Wnioskujemy o modyfikacjq i mozliwosc

wpisania w formularzu odrqbnej stawki dla funkcji strazaka, ktory w naszej ocenie



powinien miec stawkq innq niz uogolniony przez Zamawiajqcego ,,na odrqbne

zlecenie".

Odpowiedz: Zamawiajqcy podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ i

zatqcznikow do SIWZ. Tym niemniej, Zamawiajqcy zwraca uwage^ na postanowienie

rozdziatu 3 pkt 6) zatqcznika nr 7 do SIWZ (OPZ).

4. Proszq o dopuszczenie do realizacji zadari pracownika na stanowisku strazak bez

koniecznosci bycia pracownikiem kwalifikowanym. Zamawiajqcy okreslit dla zakresu

potencjatu osobowego - osoby, ktore bqdq uczestniczyc w wykonywaniu zamowienia

pracownikow kwalifikowanych, zgodnie z ustawq o ochronie osob i mienia.
•

Odpowiedz: Zamawiajqcy wskazuje, iz na stronie 9 zatqcznika nr 7 do SIWZ (OPZ)

znajduje sie_ nast^pujqce wyjasnienie ,,na potrzeby niniejszego opz przyjmuje sie,, iz

pracownikiem odpowiednio przeszkolonym jest pracownik spetniajqcy wymagania

przewidziane powszechnie obowiqzujqcymi przepisami prawa".

5. Zamawiajqcy wskazuje jeszcze posterunek Dwuosobowy - podczas wydarzeh

artystycznych zgodnie z przedstawionym przez Zamawiajqcego harmonogramem

(harmonogram zostanie przedstawiony Wykonawcy niezwfocznie po zawarciu

umowy) w rozumieniu zapewnienia drugiego pracownika (ponad osobq z pkt 1), gdzie

Wykonawca ma wskazac jego stawkq za roboczogodzinq skoro kryterium oceny

bqdzie zroznicowane ze wzglqdu na ktorej zmianie pracuje. W opz Zamawiajqcy w

tym przypadku nie powoiuje s/? na pkt 3.6) opz.

Odpowiedz: Wykonawca jest zobowiqzany wskazac stawke^ za roboczogodzine.
drugiego pracownika na Posterunku Dwuosobowym w ramach ceny za 1
roboczogodzinQ pracy pracownika I zmiany.

6. Zamawiajqcy wymaga pracownikow kwalifikowanych, czy rowniez oczekuje

konkretnych srodkow przymusu bezposredniego.

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, iz wymaga pracownikow kwalifikowanych.

7. Czy Zamawiajqcy zabezpieczy urzqdzenie (pojemnik specjalistyczny) do przenoszenia

srodkow pieniqznych (np. kufer, teczka, walizka).



Odpowiedz:

Zamawiajqcy wymaga by Wykonawca zabezpieczyt pojemnik do przenoszenia

srodkow pienie_znych.

8. Czy oprocz wskazanych w tabeli Rozdz. XIX SIWZ roboczogodzin (23940+8640+1500)

Wykonawca bqdzie otrzymywat zadania ponad t% liczbq rbg.

Odpowiedz: Zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 1 zatqcznika nr 6 do SIWZ (wzor

umowy), z tytutu nalezytego wykonania umowy Zamawiajqcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie w wysokosci nie wyzszej niz wskazanej w tym ust^pie.

9. Czy Zamawiajqcy dopusci zmianq ceny brutto w przypadku ustawowej zmiany

podatku VAT jednoczesnie zmianq tej wartosci w umowie?

Odpowiedz: Zamawiajqcy informuje, iz zgodnie z postanowieniem § 13 ust. 1 pkt 1)

zatqcznika nr 6 do SIWZ (wzor umowy), dopuscit zmianQ postanowien umowy w

zakresie naste_pstw zmian powszechnie obowiqzuj^cych przepisow prawa, ktore maja_

wptyw na realizacj? przedmiotu umowy.

10. Czy obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamowienia podlegajq obowiqzkowej

ochronie?

Odpowiedz: Obiekty wskazane przez Zamawiajgcego nie znajdujq SJQ na liscie

obszarow, obiektow i urz^dzeri podlegajgcych obowiqzkowej ochronie.

11. Czy Zamawiajqcy dopuszcza zmiany podwykonawcy?

Odpowiedz: Zamawiajqcy dopuszcza zmianQ podwykonawcy w zakresie okreslonym

w postanowieniu § 7 ust. 1 zatqcznika nr 6 do SIWZ (wzor umowy).

12. Proszq o informacjq czy Zamawiajqcy dopuszcza mozliwosc waloryzacji

wynagrodzenia w kolejnych latach o kwoty wynikajqce z obiektywnych zmian w

obowiqzujqcych przepisach prawa.



Odpowiedz: Zamawiaja_cy nie wyraza takiej zgody. Podtrzymuje postanowienie § 6

ust. 4 zatqcznika nr 6 do SIWZ (wzor umowy).

13. W przypodku zmiany powszechnie obowiqzujqcych przepisow prawa skutkujqcych

zwiqkszeniem obciqzeh finansowych po stronie Wykonawcy, w szczegolnosci

zwiqzanych z kosztami zatrudnienia pracownikow Wykonawcy tj. zwiqkszenie

kosztow zatrudnienia pracownikow na podstawie umowy zlecenia w zwiqzku z

ewentualnq koniecznosciq odprowadzenia skiadek do ZUS od umow cywilno-

prawnych do wielkosci petnego etatu. Strony w terminie 30 dni od daty wejscia w

zyc/'e opisanych powyzej zmian w przepisach prawa dokonajq odpowiednich zmian w

Umowie, w szczegolnosci w zakresie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy,

uwzglqdniajqcych wzrost obciqzeh po stronie Wykonawcy. Wnosimy o dodanie

powyzszej klauzuli do wzoru umowy.

Odpowiedz: Zamawiaja.cy nie wyraza zgody i podtrzymuje dotychczasowe

postanowienia SIWZ i zatqcznikow do SIWZ. Jednoczesnie, wskazuje na

postanowienie § 6 ust. 4 zatqcznika nr 6 do SIWZ (wzor umowy), ktory mowi o tym, ze

Wykonawca oswiadcza, iz kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonat z

zachowaniem nalezytej starannosci i z uwzgl^dnieniem wszystkich okolicznosci

mogqcych miec wptyw na realizacjQ przedmiotu umowy.

14. Czy w swietle przewidywanych zmian o zatrudnieniu, tj. zwiqkszenie obciqzeh

Wykonawcy dot. skiadek od umow cywilno-prawnych Zamawiajqcy dopuszcza

mozliwosc skrocenia okresu realizacji kontaktu do czasu wykorzystania maksymalnej

ceny oferty, po udokumentowaniu szczegotowych sktadnikow wptywajqcych na tq

cenq po zmianach ustawowych?

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody i podtrzymuje dotychczasowe

postanowienia SIWZ i zatqcznikow do SIWZ. Jednoczesnie, wskazuje na

postanowienie § 6 ust. 4 zatqcznika nr 6 do SIWZ (wzor umowy), ktory mowi o tym, ze

Wykonawca oswiadcza, iz kalkulacji ceny zaproponowanej w ofercie dokonat z

zachowaniem nalezytej starannosci i z uwzgl^dnieniem wszystkich okolicznosci

mogqcych miec wptyw na realizacJQ przedmiotu umowy.

15. Zamawiajqcy wskazuje w zakresie realizacji ochrony monitorowanie sygnatow

alarmowych przez Stoc/e Monitorowania Alarmow Wykonawcy. Jaki charakter ma

miec to monitorowanie?



a) Czy tylko za posrednictwem pracownikow no obiekcie; nastqpnie pracownik

ochrony do SMA Wykonawcy;

b) Czy bezposrednie przez System Monitorowania Alarmow Wykonawcy ze stafym

podiqczeniem nadajnikow do systemow alarmowych Zamawiajqcego.

Odpowiedz: Zespot urzqdzeri: monitorowanie wizyjne w systemie monitoringu

obiektu, sktadajqcego si§ z rozmieszczonych we wn^trzu i na zewnqtrz budynku 64

kamer monitoringowych ruchomych i statych - wyposazony w 4 monitory

podglqdowe (1 garaze - 16 kamer, 3 BMS - 48 kamer oraz 3 pozostate monitory do

dowolnego wyboru dowolnych kamer systemu), rejestratory i automatyk^ jak i zespot

central zarzgdzania i alarmowania o potencjalnych zagrozeniach pozarowo

niebezpiecznych sprzqzonym z detektorami optycznymi i chemicznymi,

rozmieszczonymi we wszystkich newralgicznych punktach budynku, dodatkowo

system DSO prowadzqcy w przypadku braku reakcji ze strony ochrony automatycznq

ewakuacje^ budynku, powiadomienia jednostek ratunkowych, po przez system

podawanych informacji gtosowych. Ponad to budynek posiada system detektorow

ruchu, umozliwiaja_cy zazbrajanie i rozbrajanie w/g potrzeb obchodowych czy

eksploatacyjnych. Pkt a i b j/w dodatkowo Zamawiajqcy zapewnia jednorazowe

szkolenie obstugi z udziatem wykonawcy wszystkich systemow zintegrowanych.

16. Czy Zamawiajqcy dopuszcza ingerencjq we wiasne systemy celem podiqczenia

urzqdzen monitorujqcych?

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgodny na ingerencj^ we wtasne systemy.

Kwestie konfiguracji i ustawien do ustalenia i ew. uzgodnienia, budynek jest

wyposazony we wszystkie niezb^dne systemy.

17. Czy systemy alormowe Zamawiajqcego posiadajq modufy ochrony przeciwpozarowej,

czy tez ochrona przeciwpozarowa to systemy autonomiczne (oddzielne centrale)?

Odpowiedz: Oddzielne centrale zespolone w ogolnym systemie zarza.dzania

budynkiem BMS z mozliwosciq odr^bnego wytqczenia i odwotywania alarmow na

panelach sterowania w pomieszczeniu BMS.



18. Czy systemy ochrony przeciwpozarowej rowniez podlegajq bezposredniemu statemu

monitorowaniu przez Wykonawcq i wstqpnq weryfikacjq przyczyn przed wezwaniem

Strazy Pozarnej?

Odpowiedz: Tak, systemy sa. sprz^zone w uktadach BMS, ktory sygnalizuje wszelkie

nieprawidtowosci.

19. lie autonomicznych systemow alarmowych (central alarmowych SSWiN, Ppoz)

Wykonawca bqdzie zobowiqzany monitorowac bezposrednio? Parametr istotny w

celu zaplanowania wtasciwej liczby urzqdzeh (nadajnikow) monitorujqcych.

Odpowiedz: Budynek jest wyposazony we wszystkie niezb^dne urza.dzenia. Pulpity,

panele, systemy monitorujqce znajdujq si? w jednym pomieszczeniu gdzie

przewidziana jest catodobowa ochrona.

20. Zamawiajqcy w par. 10 umowy okreslit wysokosc kar umownych jakie bqdq naliczane

w przypadku niewykonania bqdz nienalezytego wykonania umowy. Obciqzenie

finansowe jakie maze wynikac w zwiqzku z wysokosciq natozonych kar za konkretne

uchybienie jest nieadekwatne do wartosci zamowienia. Wobec powyzszego wnoszq o

modyfikacje_ par. 10 w naste_pujqcy sposob:

§10.

Kary umowne

1. Zamawiajqcy jest uprawniony do natozenia no Wykonawce; kary umownej z tytuiu

niewykonania tub nienalezytego wykonania Umowy w naste_pujqcych przypadkach

i w nastqpujqcej wysokosci:

1) z tytutu uchybienia przez Wykonawcqjego obowiqzkom polegajqcym na:

a) pozostawieniu stanowiska pracy bez ochrony;

b) przebywania pracownika na stanowisku pracy w stanie

uniemozliwiajqcym prawidtowq realizacje_ obowiqzkow ochrony;

c) naruszenie przez Wykonawce, powszechnie obowiqzujqcych przepisow

prawa majqcych wpfyw na skutecznosc ochrony;

d) nieprawidtowym wyposazeniu i umundurowaniu pracownikow

ochrony;

e) wyznaczenia do realizacji Przedmiotu Umowy mniejszej liczby osob niz

to wynika z Umowy;

f) wydaniu przez pracownika ochrony kluczy do pomieszczeh stuzbowych

osobie nieupowaznionej;



g) wpuszczenia przez pracownikow ochrony no teren podlegajqcy

ochronie osob nieupowaznionych;

h) nieprawidtowej obsady posterunkow

w wysokosci 0,02% wynagrodzenia okreslonego w postanowieniu §6 ust. 1 Umowy za

kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

2) z tytufu zaprzestania realizocji Przedmiotu Umowy przez Wykonawcy -

w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczqty dzien zaprzestania

realizacji Przedmiotu Umowy;

3) z tytutu opoznienia w przyjezdzie grupy interwencyjnej - w wysokosci 0,05%

Wynagrodzenia za kazde rozpoczqte 10 minut opoznienia.

4) z tytufu opoznienia w realizacji jakiegokolwiek obowiqzku wskazanego w

Umowie - w wysokosci 0,05% Wynagrodzenia za kazdy rozpoczqty dzien

opoznienia;

5) z tytufu ujawnienia informacji tub dokumentow poufnych lub wykorzystania

ich w innym celu niz do realizacji Umowy - w wysokosci 50 zt (stownie:

piqcdziesiqt ztotych) za kazdy przypadek ujawnienia.

2. Kary umowne mogq podlegac stosownemu iqczeniu.

3. Wykonawca wyraza zgodq no potrqcenie kar umownych z kwoty wynagrodzenia lub

wynagrodzenia miesiqcznego.

4. Niezaleznie od kar umownych okreslonych w ust. 1 powyzej, w przypadku

wypowiedzenia przez Zamawiajqcego Umowy/odstqpienia przez Zamawiajqcego od

Umowy z przyczyn, lezqcych po stronie Wykonawcy, Zamawiajqcy jest uprawniony do

nafozenia no Wykonawcq kary umownej w wysokosci 10% wynagrodzenia

catkowitego brutto.

5. Kary umowne sq naliczane niezaleznie od skorzystania z prawa do wypowiedzenia lub

odstqpienia od Umowy.

6. W przypadku gdy wysokosc poniesionej przez Zamawiajqcego szkody przewyzsza

wysokosc zastrzezonej kary umownej, Zamawiajqcy moze dochodzic odszkodowania

przenoszqcego wysokosc kar umownych no zasadach ogolnych.

7. Caikowita odpowiedzialnosc Wykonawcy z tytuiow okreslonych w Umowie jest

ograniczona do wysokosci wynagrodzenia caikowitego brutto, z tym zastrzezeniem,

ze odpowiedzialnosc Wykonawcy w zakresie odszkodowania za szkody spowodowane

ujawnieniem informacji lub dokumentow poufnych, szkody w majqtku ruchomym i

nieruchomym, szkody no osobie oraz w przypadkach okreslonych bezwzglqdnie

obowiqzujqcymiprzepisamiprawa, be_dzie nieograniczona kwotowo.

Odpowiedz: Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmian^ przedmiotowego

postanowienia zatqcznika nr 6 do SIWZ (wzor umowy).



21. W jakim celu zamawiajqcy dokonat takie podziatu kryterium ceny, skoro kwalifikocje

pracownika na obu zmianach sq identyczne? Czym si% kierowat?

Odpowiedz: Zamawiajqcy, jako gospodarz poste^powania o udzielenie zamowienia

publicznego moze, w zgodzie z przepisem art. 91 ust. 2 ustawy Pzp, dowolnie okreslic

kryteria oceny ofert.

22. Pozwolimy sobie zwrocic uwagq, iz kryterium oceny podane przez Zamawiajqcego

moze doprowadzic do sytuacji, w ktorej wykonawcy w celu uzyskania zamowienia

zanizq stawkq za rbg dla pracownika na pierwszej zmianie i podwyzszq w sposob

proporcjonalny stawkq za rbg pracownika drugiej zmiany w celu uzyskania srednie

ceny za rbg. W zwiqzku z tym, wnoszq o modyfikacjq kryterium oceny ofert dla catosci

pracownikow ochrony pracownikow I i II zmiany, poniewaz niczym zakres

obowiqzkow i kwalifikacji siq nie rozni.

Odpowiedz: Zamawiajqcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zmiany. Zamawiajqcy

nie moze i nie be_dzie ingerowat w sposob przygotowania oferty, w tym ustalenie cen

dla osob wykonujqcych przedmiot zamowienia na I i II zmianie. W razie jakichkolwiek

wqtpliwosci w zakresie sposobu obliczenia ceny czy przygotowania oferty,

Zamawiajqcy wskazuje, iz niezb^dne informacje znajdujq sie. w rozdziale XVI, XIX i XX

SIWZ.

23. Jakie jest prawdopodobiehstwo, iz podane rbg dla poszczegolnych zmian zwiaszczo

zmiany II mogq ulec zmniejszeniu?

Odpowiedz: Zamawiajqcy podtrzymuje dotychczasowe postanowienia SIWZ i

zatqcznikow do SIWZ, w szczegolnosci dotyczqce rozdziatu XIX SIWZ. W rozdziale tym

jest wskazane, iz ,,jednoczesnie Zamawiajqcy zastrzega, iz wartosci podane w

kolumnie ,,szacunkowa ilosc roboczogodzin" stanowiq jedynie wartosc szacunkowq -

Zamawiajqcy nie jest zobowiqzany do wykorzystania roboczogodzin w wymiarze

wskazanym w ww. kolumnie. Szacunkowa ilosc roboczogodzin stanowi jedynie

podstawe. do wyliczenia maksymalnego wynagrodzenia brutto, ktorego nie be_dzie

mozna przekroczyc w toku realizacji umowy. Faktyczne wynagrodzenie nalezne

Wykonawcy be_dzie wynikato z iloczynu ilosci zrealizowanych roboczogodzin przez

wtasciwq stawke, za danq roboczogodzine/'.


