ffi

Warszawa, dnia

ł6 ,rr"uo 2o2o

PRoKURATURA oKRĘGoWA
WARSZAWA

W

-

PRAGA

WARSZAWIE

ul. Bródnowska 13/15

03.439 WARSZAWA

PO Vrr W8261.4.20
Uczestnicy postępowania
/wsryscy/

DoĘczyz ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego w trybie

ochrony osób i

art. 1380 ust. 1.na świadczenie usługi

mienia W Prokuraturze okręgowej

Warszawa-Praga

w Warszawie oraz podległych Prokuraturach Rejonowych Postępowanie o udzielenie
zamówienia

W dniu dzisiejszym tj.

26.02.20].9 r. od jednego z wykonawców biorących udział w postępowaniu
wpłynęłynastępujące pytania:
L. Czy w przypadku zadeklarowaniaprzez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu,
Zamawiający optócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii
Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?

2. Czy Zamawiający dopuszcza rc realizacji zamówienia osoby z otzeazonym stopniem
niepełnosprawności?
Jeżeli tak, czy w zwipkuzart.26 ust.3 pkt. 7 orazart.33 ustawy zdnia22sierpnia1997 r. o ochronie

osób

i

mienia oraz wymaganiami określonymi w ogłoszeniu Zamawiający będzie weryfikował /

potwierdzał aktualnośó wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
przez osoby realizujące umowę? Czy obiekt jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych ?
odpowiedz i Zamaw iające go

Ad. 1. W przypadku

:

zadeklarowania ptzez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu,
Zamawiającv pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze
roboczogodzindlatego samego pracownika,pozawymogiem pracy w pełnym wymiarze godzin.

Ad. 2.

Zamavłiający nie dopuszcza

do realizacji

zamówienia osób

z

orzeczonym stopniem

niepełnosprawności.
Zamawiający może weryfikowaó/potwierdzaó aktualnośćwpisu na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej przez osoby realizujące umowę.
obiekt nie jest przystosowany do pracy osób niepełnosprawnych.

Zamawiającv informuje'

iż dokonał modyfikacji w $ 12

ust.

I

Załącznika nr

8 do

ogłoszenia

o zamówieniu poprzez wpisanie prawidłowej planowanej łącznej ilości roboc zogodzin.
W związku zpowyŻszym $ l2 ust' Załącznika nr 8 do ogłoszenia o zamówieniu otrzymuje brzmienie:

l

,,I. Planowana łączna wartośćUmowy w okresie 9 miesięcy obejmującym59 442 roboczogodzin
ochrony wynosi netto:
zł (słownie:
0/100)' powiększone o należny vAr wg
obowiązujących stawek' co daje wańośó brutto:
zł (słownie:
Zamawiający informuje, iż termin składania i otwarcia ofert pozost aje bez zmian.
-00/100).
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