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Dotycry: ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie art. 138o ust. 1.na świadczenieusługi

ochrony osób i

mienia w Prokuraturze okręgowej

Warszawa_Praga
w Warszawie oraz podległych Prokuraturach Rejonolvych Postępowanie o udzielenie
zamówienia.

W dniach 26 -27 lutego 2019 r. od wykonawców biorących udział w postępowaniu wpłynęły

następujące pfiania:

I.

Pytania Wykonawcy

Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wyraŻazgodęnaza'warcie umowy dot. wzajemnego powierzeniaprzetwarzania
danych osobowych? Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego, jaki i Wykonawcy,
w związku zobowiryującymi przepisami RoDo. Wzórw załączeniu.
odp. 1. Zamawiający nie zavłięra dodatkowej umowy dot. wzajemnego powierzenia
przetwarzania danych osobowych, gdyŻ wystawia pracownikom Wykonawcy UpowaŻnienia do
przetwarzania danych osobowych na okres obowiązywania umowy. Pracownicy Wykonawcy
przetwarzają dane (ksipki wejścia/wyjścia),której Administratorem pozostĄe Zamawiający.
ZamawiĄacy modyfikuje treść$ L7 Wzoru Umowy będącego załącznikiem nr 8 do ogłoszenia
poprzez dodanie ustępu 4 o następującej treśói: ,,Wykonawca zobowiguje się do
poinformowania osób, których dane udostępnił Zamawiającemu o treściart. 16 RoDo. Strony
zobowiązują się do wzajemnego wykonania obowipków informacyjnych wskazanych w art. 14
RoDo wobec osób, których dane Strony udostępniły sobie wzajemnie w związkuz zapewnieniem
właściwejrea|izacji umowy orazvłatwieniem komunikacjizwiązanej z jej wykonaniem.''
Pvtanie nr 2

Proszę o podanie kwot brutto faktur za trzy ostatnie miesiące, za aktualne wykonywanie

przedmiotowej usługi.
odp. Ż. Kwoty brutto faktur za wykonanie usługi ochrony narzecz Prokutury okręgowej
Warszawa Praga w Warszawie :
Listopad
I40 904,37 zł
Grudzień- 146350,37 zł
Styczeń
169 589,45 zł
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Pytanie nr 3
Czy Zamawiający wymaga by wykonawca do realrizacji usługi skierował osoby zatrudnione
wyłącznie na podstawie umowy o pracę (każda roboczogodzinapracy pracownika ochrony winna
być wypracowana na obiekcie Zamavłiającego wyłącznie na podstawie umowy o pracę) zgodnie
z art.29 ust.3a ustawy prawo zamówień publicznych?
odp. 3. Nie - zamawtĄacY wymaga by wykonawca skierował do realizacji usługi
conajmniej 10 osób zatrudnionych na umowę o pracę.
Pytanie nr 4

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu'

Zamawiający optócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii
Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym vłymiarze roboczogodzin dla tego samego
pracownika?
odp. 4. W przypadku zadeklarownia przęZ pracownika ochrony pracy powyżej pełnego
etatu, Zamawiajacy pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym
wymiarze roboczogodzin d\a tego samego pracownika, poza wymogiem pracy w pełnym
wymiarze godzin.
Pytanie nr 5

W

związku

z

oficjalnie przyjętym założenięm projektu budżetu państwa na rok 2020

( https://www.premier.gov.pl/wydarzenialdecyzje-rzadulzalozenia-do-projektu-budzetu-panstwana-212}-r.lnml) i uchwaŁąnr 31 Rady Ministrów zdnia24.04.20l9, która dotyczy oskładkowania
wszystkich umów z\eceń (ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne
i rentowe) w roku 20Ż0,proszę o informacj ę czy Zamawiający przewiduje możliwośćwaloryzacji

wynagrodzenia umownego w powyższym zakresie?
odp. 5. Kwestie zwiryane zwaloryzacją wynagrodzenia zostaŁy uregulowane w $ 12 ust.

4i5wzoruumowy.
Pytanie nr 6

JeśliZamawiający dopuści możliwośózatrudnienia powyżej pełnego etatu

pracowników
pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje wa\otyzację minimalnej stawki
godzinowej na podstawie art. 1'42ust.5 pktŻPZP?
odp. 6. Kwestie zwiryane zwaloryzacją wynagrodzenia zostaŁy uregulowane w $ 12 ust.
4 i5 wzoru umowy.
Pytanie nr 7
Zamawtający wymaga co najmniej 10 osób, w tym osoby odpowiedziane za sprawowanie kontroli
i nadzoru nad wykonywaniem przedmiotu zamówienia o których mowa w opisie Przedmiotu
Zamówienia, pkt I,2 i3 Załącznik nr 1 do ogłoszenia, zatrudnione były ptzez Wykonawcę lub
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę w rozumieniu art' 2Ż s Lustawy z dnia26 czerwca
l974r. _ Kodeks pracy (Dz.U . zŻO74r.,poz.1502 ze zm).

Dalej dokonano podziału dostarczenia list pracowniczych
- podpisaną przezWykonawcę listę pracowników ochrony ftzycznej wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej stosownie do art. 29 Ustawy, która to lista
powinna za-wierac liczbę tych osób, imię, nazwisko, numer zaświadczenia o wpisie na
w.'listę, numer porządkowy wpisu na ww. listę oraz wskazanie miejsca świadczeniapracy w
obiekcie Zamawiającego' a także wskazanie wymiaru etatu. Wykonawca dodatkowo jest
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zobowiryany do załączenia do listy pracowników ochrony fizycznej kopii umów
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę zgodnych zptzepisami Kodeksu Pracy ...
- podpisaną przez Wykonawcę listę Wznaczonychptzez Wykonawcę pracowników ochrony
Fizycznej wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony ftzycznej stosownie do
art.29 Ustawy odpowiedzialnych za sprawowanie kontroli i nadzoru nad wykonywaniem
przedmiotu zamówienia, w tym Kierowników zmiany, (eżeli pracownicy ochrony flzycznej,
o których mowa w tym postanowieniu będą tak tytułowani przez Wykonawcę), która to lista
powinna zawieraćliczbę tych osób, imię,nazwisko, numer zaświadczenia o wpisie na ww. listę,
numer porządkowy wpisu na ww. listę oraz wskazanie miejsca świadczenia pracy w obiekcie
Zamawiającego' a takŻe wskazanie wymiaru etatu. Wykonawca dodatkowo jest zobowiązany do
załączenia do listy pracowników ochrony fizycznej kopii umów pracowników zatrudnionych na
umowę o pracę zgodnych zprzepisani Kodeksu Pracy ...
Bardzo proszę o dokonanie podziału tych 10 osób z umowami o pracę wg powyższego,tj'
ile osób min z 10-ciu musi przypadaó na kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej _
posterunki ( pozostali kontrola i nadzór)
odp. 7. osoby z umowami o pracę na stanowiskach kontroli i nadzoru _ 2 osoby, na
stanowiskach posterunki - 8 osób.
Pvtanie nr 8
Czy w ochronie całodobowej dopuszczona jest zmianowośó składów' co 24 godziny?
odp. 8. Zamawiający dopuszcza zarninowośó składów, co 24 godziny.
Pytanie nr 9
Proszę o zmianę liczby roboczogodzin wskazanych we wzorzę umowy _ 56 316 rbg, niezgodna

zSiutz.
odp. 9. Zamawiajacy zmodyfikował zapis $12 ust.
z dnia26.02.2oŻo r.

1

załącznikanr 8 do ogłoszenia pismem

Pytanie nr L0
Forma zatrunienia dotyczącaumów zlecenie- Zamawiającv nie uregulował jej warunków w $12'
odp. 10. Warunki vłynikajązobowiązującychuregulowańprawnych: Wprzypadkuumów
zlecenia (art. 734 Kodeksu cywilnego) oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się
przepisy o zleceniu (art. 750 Kodeksu cywilnego) - Z pewnymi wyjątkami wynikającymi z art.
1 i 8d ustawy z I0 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę _ w 2o20 r.
obowiązuje minimalna stawka godzinowa wynosząca I7,00 zł.
Pytanie nr 11
Wnosimy o zmianę czasów dojazdu dwuosobowej grupy interwencyjnej na czas minimalny 15
minut' Biorąc pod uwagę lokalizacje obiektów Zamawiającęgo oraz natężenie ruchu w tych
lokalizacjach w godzinach szczfiu czas dojazdu jest mało realny do osiągnięcia(Gl nie są
uprzywilijowanymi pojazdami)' A kary umowne w wysokości},Zoń od wartościcałego kontraktu
brutto są istotnym obcipeniem dla Wykonawcy.
odp. 11. Zamawiający modyfikuje zapis pkt 6 Załącznika nr 1 do ogłoszenia tj. opisu
przedmitu zamówienia otaz zapis $5 ust. 14 Załacznika nr 8 do ogłoszenia tj. Wzoru umowy
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poprzezzmianę
czasie nie dŁuŻszymniŻ 10 minut nazapis,,'.. W czasie nie dłuższymniż 15
''...w
minut."
Pytanie nr 12

Czy Zamawiający wymaga dedykowanych grup interwencyjnych tylko dla swoich obiektów ?
Pozwoli to wkalkulowaó koszty 4 grup interwencyjnych do ceny oferty oraz spełnić warunek 10
minutowego czasu reakcji grup interwencyjnych.
odp. 12. Zamawiający nie wymaga dedykowanych grup interwencyjnych dla swoich
obiektów.
Pytanie nr 13

Czy Zamawiający potwierdza, Że dla 10 pracowników z całej obsady wymagane będzie
zatrudnienie na umowę o prace' natomiast zatrudnienie pozostałych pracowników pozostaje
w gestii Wykonawcy?

odp. 13. Zamawiajacy potwierdza, że dla 10 pracowników z całej obsady będzie
obowiazywało zatrudnienie w formie umowy o pfacę , natomiast zatrudnienie pozostałych

pracowników pozostaje w gestii Wykonwacy.
Plrtanie nr 14

Zapisy o ochronie posterunkami nie całodobowymi są nieprecyzyjne. Czy ptacownicy na
posterunkach 8/9 godzinnych pracują każdego dnia, czy też jedynie w dni roboczę?
odp. 14. Pracownicy na posterunkach nie całodobowych pracują tylko w dni robocze.
Pytanie nr L5

Wnoszę o wykreślenie w par.11 Umowy słowa ,,pełną''.
o dp. 1 5 . Zamaw iaj ący p o zo staw ia zapis b ez zmian.
Pytanie nr

1"6

Wnoszę o modyfikację

par.ll

ust.2 Umowy, w zakresie:,,zawinionego niewykonania lub
zawinionego nienależytego wykonywania umowy''
odp. 16. ZamawiĄącY pozostawia zapis bęz zmian.
Pytanie nr 17

Wnoszę o obniżenie kar umownych określonych w par.lS oraz par. 17 ust. 3 Umowy o 50oń.
Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawtający powinien
tak ukształtowaÓ treśó umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt
KIo 283114). Celem zamawiającego powinno byÓ również dązenie do osiągnięcia korzystnych
ryŃowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umolvy w sposób, który negatywnie
wpłynie na ilośó złoŻonych w przetargu ofert. Nie możę takŻe przerzució całościryzyka
gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu okręgowęgo Warszawa-Praga o Sygn. akt IV Ca
508/05). określającwysokośÓ kar umownych' zamawiający powinien jednak kierować się
zdrowym rozsądkiem.Zbrt restrykcyjneizbytwysokie kary umowne z jakimi mamy doczynienia
w tym przypadku,w poŁączeniu z wynikającąz ustawy o finansach publicznych koniecznością ich
dochodzenia przez zamawiającego moze prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla
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wykonawcy, ale być powodem niemozności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga
fakt, iŻ kara umowna powinna skłaniaó wykonawcę do realnego, zgodnego z treściązawartej
umowy' wykonania ciagŻących na nim na mocy tej umowy obowipków a nie stanowiÓ podstawę
do zachwiania płynnościfinansowej wykonawcy w trakcie rea|izacji zamówienia.
o dp. 1 7. Z amawiaj ąc y p o zo staw ia zapis b ez zsntan.
Pytanie nr 18

Proszę o informację na temat wysokości wszystkich nałożonych kar umownych na obecnie
śwtadczącego usługę wykonawcy w ramach obecnie świadczonej umowy.
odp. 18. W ramach obecnie realizowanej umowy ochrony osób i mienia na rzecz
Prokuratury okręgowej Warszawa Praga w Warszawie i Prokuratur podległych nie wystapiła
sytuacja, w której naleŻałoby rcłoŻyć kary umowne.
Pytanie nr L9

Wnoszę o wprowadzenie do par.15 Umowy' limitu kar umownych możliwych do nałoŻęnta na
wykonawcę.
odp. 19. Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy.
Pytanie nr 20
Wnoszę o modyfikacj ę par. 1 9 ust.9 Umowy, w zakresi€ ] ,,( . ' ) siedziby Powoda' '
odp. 20. Zamawijący pozostawia istniejący zapis.
.

Pytanie nr 21
Wnoszę o wprowadzenie do par.11 Umowy, zapisu: Wykonawcama prawo rozwiązaÓ umowę
',
ze skutkiem natychmiastowym w ptzypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego

wynagrodzenia".
o dp .

il.

21' .

Zamaw iaj ąc y

po

zo staw

ia zapis b ez zmian.

Pytanie Wykonawcy

Wykonawca ... składa zapytanie do ogłoszenia na świadczenie usług ochrony, znak sprawy:
IlIlUlŻ\z\. W nawiązaniu do pkt. 9.1.8 ogłoszenia, czy wymagane jest dołączenie do oferty
polisy ubezpieczeniowej wskazanego w 2il. nr3i4 Podwykonawcy ?.
odp. Wykonawca zgodnie z zapisem pkt 9.1.8 powinien dołączyÓ do oferty dokument
potwierdzający, że Wykonawca i ewentualni Podwykonawcy są ubezpieczeni od
odpowiedzialności cywilnej w zakresię prowadzonej działaInościochrony ftzycznej na sumę
gwarancyj n ą nie niŻszą niŻ 5 000 000,00 zŁ ręięć, milionów złotych).

ilI.

Pytania Wykonawcy

Pytanie nr L

Wnoszę o modyfikację par.1 ust.2 lit.e Umowy, w zakresie: ,'podejmowanie działaft
prewencyjnych mających na celu przeciwdziaŁanie naruszenia zdrowia, nietykalności
osobistej(...)".
odp. 1. Zamawrujący pozostawia zapis bez zmian.
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Pytanie nr 2

W zwiryku z

pat.4 ust.2 Umowy' proszę o wyjaśnienie czy kaŻda roboczogodzina pracy
pracownika ochrony świadczona fiatzecz Zamawiającego winna byó wykonywana wyłącznie w
oparciu o umowę o pracę? Proszę o udzielenie odpowiedzi TAK lub NIE w celu ominięcia
j akichko lwiek niej asno ściw interpretacj i zapi su.
odp.2. Pytanie jest dla Zamawia1ącego nieprecyzyjrc i niezrozumiałe.
Pvtanie nr 3
Wnoszę o wykreślenięw par.6 ust.6 Umowy słowa ,,natychmiastowego'' i w to miejsce wpisanie
słowa,,niezwŁocznego'' .
odp.3. Zamawiający nie przewiduje zmiany istniejącego zapisu.

nr4

Jak długo będzie trwało szkolenie określone w par.9 ust.2 Umowy? Iczy szkolenie jest bezpłatne?
Ad. 4. Szkolenie określone w $ 9 ust. 2 Wzoru Umowy dotyczy vłyłączniewewnętrznych
uregulowań dotyczących ochrony danych osobowych, obowipujących w Prokuraturze
okręgowej Warszawa-Praga w Warszawie i jednostkach jej podległych. Jest to darmowe
szkolenie, podczas którego osoby otrzymują upoważnienia do przetwarzania danych wystawione
przęz Zamawiającego. Czas szkolenia max. 60minut.
Jednocześnie Zamawiający informuje, że pracownik firmy Wykonawcy powinien być
przeszkolony z zakresuprzetwarzania danych osobowych po stronie Wykonawcy.
Pvtanie nr 5
Wnoszę o modyfikacje par.9 ust.5 Umowy, w zakresie] ,o(...) z wyjątkiem danych i informacji,
które zgodnie z obowiązującym prawem mogą byó ujawnione lub gdy ujawnienia ww. danych
zaŻądauprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakze tylko w niezbędn1łn
zakresie. Zobowiązanie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w zwtryku
z wykonywaniem umowy wtąŻe Wykonawcę 12 miesięcy po zakończeniu lJmowy''.
odp' 5. Zama'wiający pozostawia zapis bęzzmian.
Pytanie nr 6
Wnoszę o modyfikację par.11 ust.1 Umowy' w zakresie:

ponosi odpowiedzialnośÓ
',wykonawca
materialną i cywilną za szkody wynikłe z niewykonania lub nienależytego wykonania
obowipków przezpracowników wykonawcy w trakcierea|izacjiumowy' aw szczególności(...)''
odp. 6. Zamavłiający nie przewiduje zmiany istniejącego zapisu.
Pytanie nr 7
Wnoszę o wykreślenie par.11 ust.5 Umowy. odszkodowanie winno byÓ wypłacane z posiadanej
polisy anie z wynagrodzenia wykonawcy.
odp. 7. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie nr 8
Wnoszę o wykreślenie w par.11 ust.6 Umowy, słowa ,,i utracone korzyści''
o dp. 8. Z amawiaj ący p o zo staw ia zapis b ez zmian.
Pytanie nr 9
Proszę o doprecyzowanie zapisu w par'11 ust.6 Umowy tj. utracone korzyści. o jakich utraconych
korzyściach mowa?
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odp. 9. W myślprzepisu alt. 36I $ 2 k.c. naprawienie szkody obejmuje - w granicach
normalnego związkuptzyczynowego - straty' które poszkodowany poniósł oraz korzyŚci' które
mógłby osiągnąó gdyby mu szkody nie vłyrządzono.
Uszczerbek majątkowy może więc mieó dwojaki charakter. Może mieć postać straty rzeczywistej
(damnum emergens) powodującej zmniejszenie majątku poszkodowanego orazpostaó utraconych
korzyści (lucrum cessans)' co oznacza) iż wskutek danego zdarzenia poszkodowany nie
powiększył swojego majątku, a czego z dużym prawdopodobieństwem mógł się spodziewaÓ.
Pvtanie nr L0
Wnoszę o modyfikację par.I2 ust.4 pkt.2 Umowy, w zakresie: ,, wysokościminimalnego
wynagrodzeniazapracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej' ustalonych na podstawie
przepisów ustawy z dnia I0 październikaŻ}l} r. o minimalnym wynagrodzeniu zapracę" .
o dp. 1 0. Zamawiający pozostaw ia zapis b ez zmian. .
Pytanie nr l,L
Wnoszę o wprowadzenie do par,I2 ust.4 pkt.4 Umowy o treści: ,, zasad gromadzenia i wysokości
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 płździernika
2018 r. o pracowniczychplanach kapitałowych''. PowyŻszazmiana wynika z uchwalenia ustawy
z dnia 4 płŹdziernika2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych.
odp. 11. ZamawiĄący pozostawia zapis bęz zmian.

Pytanie nr 12
Wnoszę o modyfikację par.13 ust.8 Umowy' w zakresie: ,, W razie opóźnienia w płatności
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki zakaŻdy dzieil' opoźnienia. zgodnie z ustawą z dnia 8
matca2013 roku o przeciwdziałaniunadmiemym opóźnieniom w transakcjach handlowych(Dz.U.
z 20I9r. poz. 1 1 8, z późn.zm.
odp. 12. Zamawiającv pozostawia zapisbez zmian.
Pytanie nr 13
Wnoszę o modyfikacje par.15 Umowy, w zakresię],'(...) zawinionego niewykonania lub
zawinionego nienależytego wykonania (.. .)''.
odp. 13. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie nr 14
Wnoszę o obniżenie kar umownych wskazanych w par.15 Umowy co najmniej o 50oń ze względu
na ich wygórowaną wysokośó.
o dp. 1 4. Zamawiaj ącY pozostaw ia zapis b ez zmian.
Pvtanie nr L5
Wnoszę o wykreśleniepar.15 ust.4 Umowy. Wykonawca ma prawo do zajęcia stanowiska w
sytuacj i naliczenia kary nieuzasadnionej.
odp. 15. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.

Pytanie nr L6
Wnoszę o wprowadzenie do par.15 Umowy, zapisu: ,,Zamavłiający jest zobowiązany do
Wznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszęń określonychpowyżej'
Dopiero po jego bęzskutecznym upływie ma prawo obcipenia Wykonawcy karą umowną''
odp. 1 6. Zamawiający pozostawia zapis bez zmian.
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Pvtanie nr 17
Wnoszę o wprowadzenie do par.I7 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zarnavłiającego z zapłatą umówionego
wynagrodzenia"
odp. 17. Zamawiający pozostawia zapis bezzmian.
Pytanie nr L8
Wnoszę o wprowadzenie do par.15 Umowy, limitu kar umownych możliwych do nałożeniana
wykonawcę.
odp. 18. Zama'wiający pozostawia zapis bez zmian.
Pytanie nr 19

W jakim celu Zamawiający wymaga od Podwykonawców polisy oC skoro, wykonawca nie

spełnia warunku udziału w postępowaniu w tym zakresie i to wykonawca odpowiada za usługę
podwykonawcy jak za swoją własną i w ramach polisy oC Wykonawca również posiada podlimit
związanych z za7<resem usług podwykonawcy.
odp. 19. Zamawiający wymaga od podwykonawcy polisy lbezpieczeniowej dla
zwiększenia ochrony ubezpieczeniowej .
Pytanie nr 20
Wnoszę o modyfikacj ę par.I1 ust.3 Umowy, w zakresie ,,(. ..)I0oń wartości umowy określonej w
par.12 ust.l umowy' wyliczonej proporcjonalnie do niezrea|izowanej wartoŚci przedmiotu
umowy.
odp. 20. ZamawiĄący pozostawia zapis bez zmian.
Pvtanie nr 21
Wnoszę o modyfikację par.I1 ust.9 Umowy, w zakresie : ,,IJmoWa moŻe
kaŻdą ze stron bez podania (. . .)''.
o dp. 21'. Zamavłiaj ący pozostawia zapis b ez zmian.

byi tozwiązana przez

Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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, ltil:'

