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Lublin, dnia 19 maja 2016 r.

OFERENCI
wszyscy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Świadczenie usług
całodobowej ochrony osób i mienia Lubelskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ w siedzibie przy
ul. Szkolnej 16 w Lublinie oraz całorocznego utrzymania porządku na terenie przylegającym
do budynku opublikowanego w BZP pod nr 118176-2016.
Wyjaśnienia i zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zmiana terminu składania ofert do dnia 25 maj 2016 r. godz. 14.00
Na podstawie art. 38 ust. 1 - 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych
(pzp) Lubelski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje wyjaśnienia oraz
dokonuje zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (siwz):
Pytanie 1

Zamawiający w załączniku nr 5 do siwz wymaga by do wykazu osób Wykonawca dołączył
zaświadczenia
wydane
przez
właściwego
Komendanta
Wojewódzkiego
Policji,
w związku z tym wymogiem Wykonawca informuje iż Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów
z dnia 19 lutego 2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane - wyraźnie wskazuje jakich
dokumentów Zamawiający może wymagać od Wykonawcy na etapie składania ofert. W związku
z tym prosimy o wykreślenie wymogu przedstawienia do oferty zaświadczeń wydanych przez
właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Odpowiedź:
Usługi ochrony, które stanowią przedmiot zamówienia to usługi niepriorytetowe, w stosunku do
których zamawiający może korzystać ze zwolnień przewidzianych w treści art. 5 ust. 1 ustawy
pzp i nie stosować wymienionych w nim przepisów. Zgodnie z art. 5 ust. 1 pzp do postępowań
o udzielenie zamówień, których przedmiotem są usługi o charakterze niepriorytetowym określone
w przepisach wydanych na podstawie art. 2a i 2b, nie stosuje się przepisów ustawy dotyczących
terminów składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub terminów
składania ofert, obowiązku żądania wadium, obowiązku żądania dokumentów potwierdzających
spełnianie warunków udziału w postępowaniu, zakazu ustalania kryteriów oceny ofert na
podstawie właściwości wykonawcy oraz przesłanek wyboru trybu negocjacji z ogłoszeniem,
dialogu konkurencyjnego i licytacji elektronicznej. W związku z powyższym Zamawiający może
wymagać od Wykonawcy na etapie składania ofert dokumentów nie wskazanych w ww.
Rozporządzeniu.
Jednakże, mając na uwadze fakt, że Wykonawca jest zobowiązany, zgodnie z § 5 ust. 5 wzoru
umowy, do przedłożenia niezwłocznie po jej podpisaniu wykazu osób realizujących usługi, oraz

jest uprawniony do zmiany osób realizujących usługi na osoby posiadające wymagane
kwalifikacje a osoby te są zobowiązane do okazywania Zamawiającemu dokumentów
legitymujących kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej każdorazowo przed
rozpoczęciem świadczenia usług, Zamawiający odstępuje od obowiązku przedłożenia w ofercie
zaświadczeń wydanych przez właściwego Komendanta Wojewódzkiego Policji.
Rozdział V ust. 1 pkt 3 specyfikacji otrzymuje brzmienie:
„ 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Warunkiem udziału w postępowaniu jest dysponowanie co najmniej 5 osobami wpisanymi na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Ocena spełniania tego warunku nastąpi na podstawie wykazu osób oraz oświadczenia
Wykonawcy zgodnie z załącznikiem nr 5. Wykaz ma obejmować co najmniej 5 osób wpisanych na
listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
W załączeniu zmodyfikowana treść załącznika nr 5 do specyfikacji.
Pytanie 2
Zamawiający w załączniku nr 1 do SIWZ wymaga podania ceny netto za usługę ochrony osób
i mienia oraz całoroczne utrzymanie porządku na terenie przyległym do budynku i miejscach
parkingowych. Następnie Zamawiający wymaga podania ceny brutto dla tych dwóch usług
łącznie. Wykonawca informuje, iż podatek VAT jest inny dla usług ochrony tj 23% oraz inny dla
utrzymania porządku na ternie przyległym do budynku i miejsc parkingowych tj. 8% . Czy w
takiej sytuacji formularz ofertowy nie powinien być sporządzony w taki sposób by wynikała z
niego osobno cena brutto dla jednej i drugiej usługi ?
Odpowiedź:
Zamawiający podtrzymuje zapisy siwz.
Pytanie 3
Proszę o wprowadzenie do treści umowy lub SIWZ postanowień o zasadach wprowadzenia
odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należytego wykonawcy w przypadkach zmian w
przepisach, o których mowa w art. 142 ust. 5 ustawy PZP.
Zgodnie z nowelizacją ustawy, która weszła w życie w dniu 19 października 2014 r.
„Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach
wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należytego wykonawcy, w
przypadku zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3–5
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany te będą miały wpływ
na koszt wykonania Zamówienia przez wykonawcę”
Odpowiedź:
Postanowienia dotyczące zmiany
wysokości wynagrodzenia należytego wykonawcy
w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług zawarte są w § 2 wzoru umowy wynagrodzenie z tytułu realizacji umowy wypłacane będzie miesięcznie z dołu na podstawie
faktur wystawianych zgodnie z obowiązującą w dniu wystawiania faktury stawką podatki vat.
Postanowienia dotyczące zmiany wysokości wynagrodzenia należytego wykonawcy w przypadku
zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne zawarte są w § 14 wzoru umowy.
Pytanie 4
Zamawiający w załączniku nr 1 SIWZ w pkt. 8 wymaga by pracownicy świadczący usługi
ochrony będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Zwracamy się z prośba o
wyjaśnienie czy każda roboczogodzina ma być wypracowana na umowę o pracę?

Odpowiedź:
Tak
Pytanie 5
Czy zamawiający wymaga aby osoby wymienione w wykazie osób zał. nr 5 będą musiały
uczestniczyć w wykonaniu zamówienia ?
Odpowiedź:
Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do siwz pkt. 9 oraz § 5 ust. 5 umowy Zleceniobiorca jest
uprawniony do zmiany osób realizujących usługi na inne posiadające wymagane kwalifikacje.
Zgodnie z zapisami § 5 ust 1 - 2 Zleceniobiorca po podpisaniu umowy, przed rozpoczęciem
świadczenia usług przedstawi Naczelnikowi Wydziału Administracyjno-Gospodarczego wykaz
personelu przewidzianego do realizacji zamówienia, i osób nadzoru, zawierający dane
umożliwiające identyfikację tych osób, tj. imię i nazwisko i numer dowodu osobistego. Osoby
które realizować będą usługi z zakresu ochrony winny okazać posiadaną legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej przed rozpoczęciem świadczenia usług.
Personel Zleceniobiorcy zobowiązany jest przed rozpoczęciem świadczenia usługi do złożenia
oświadczenia dotyczącego przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część specyfikacji istotnych warunków
zamówienia.
Zamawiający, w związku z udzielonymi wyjaśnieniami i wprowadzonymi zmianami specyfikacji
istotnych warunków zamówienia, przedłuża termin składania ofert do dnia 25 maja 2016 r.,
do godz. 14.00. Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 25 maja 2016 r. o godz. 14.15.

Załącznik nr 5
...........................................
nazwa i adres oferenta
WYKAZ OSÓB KTÓRYMI DYSPONUJE LUB BEDZIE DYSPONOWAŁ WYKONAWCA
I. Pracownicy ochrony i nadzoru nad realizacją usług ochrony wpisane na listę kwalifikowanych

pracowników ochrony fizycznej.
L.p.
Imię i nazwisko

Staż pracy na
stanowiskach
związanych z
ochroną

Podstawa do dysponowania osobą

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Oświadczam, że osoby które będą realizować usługi z zakresu ochrony są wpisane na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz zobowiązuję się do przedkładania Zamawiającemu,
niezwłocznie po podpisaniu umowy lub zmianie personelu, zaświadczeń wydanych przez właściwego
Komendanta Wojewódzkiego Policji.
II. Pracownicy bieżącego utrzymania w czystości posesji i nadzoru nad realizacją usług utrzymania
czystości
L.p.
Imię i nazwisko
Staż pracy
Podstawa do dysponowania osobą
1.
2.

III. Pracownicy zimowego utrzymania posesji
Oświadczam, że w okresie zimowym i w przypadku wystąpienia opadów śniegu
w pozostałych okresach, dysponuję osobami będącymi w całodobowej (również w soboty, niedziele i
święta) dyspozycyjności do odśnieżania, usuwania śniegu z dachów i wywożenia go z posesji,
wyposażonymi w specjalistyczny sprzęt odśnieżający.
……………………………………….
Podpisano
(upoważniony przedstawiciel oferenta)

