L. dz. IP-301/2020/PP

Gdańsk, dnia 24.01.2020r.

Strona internetowa

WYJAŚNIENIA I ZMIANA NR 1 TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu prowadzonego na podstawie art. 138o oraz 138h
ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U.
z 2019r. poz. 1843)

Gdańskie Wody Spółka z o.o. (Zamawiający), przekazuje zapytania wraz
z wyjaśnieniami i zmianą treści ogłoszenia o zamówieniu:
Pytanie nr 1:
Zamawiający określił czas realizacji usługi na 12 miesięcy z zamiarem rozpoczęcia
w okresie pomiędzy 01.02.2020 r. a dniem 30.04.2020 r. Z tego wynika, iż realizacja
umowy obejmie minimum 1 miesiąc a maksimum 4 miesiące 2021 r. Z uwagi na brak
w chwili składania ofert informacji o wysokości wzrostu minimalnego wynagrodzenia
i minimalnej stawki godzinowej, wnosimy o zawarcie w umowie klauzuli pozwalającej
na waloryzację wynagrodzenia tytułem wzrostu minimalnego i minimalnej stawki
godzinowej.
Odpowiedź nr 1:
Okres realizacji usługi został jednoznacznie określony na 12 miesięcy. Rozpocznie się
on w dniu wskazanym przez Zamawiającego. Dzień rozpoczęcia świadczenia usługi
będzie przypadał pomiędzy 01.02.2020 r. a dniem 30.04.2020 r. Twierdzenie
Wykonawcy, że okres świadczenia usługi będzie obejmował okres od 1 do 4 miesięcy
jest błędne i niezgodne z treścią ogłoszenia o zamówieniu. W odniesieniu do
mechanizmu waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy - patrz punkt I zmiany nr
1 zmiany ogłoszenia.

Pytanie nr 2:
Wnosimy o zmianę, warunku udziału w postępowaniu w ramach badania przez
Zamawiającego „Sytuacji finansowej” wykonawcy, wysokości kwoty ubezpieczenia od
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
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z przedmiotem zamówienia na z 5 min zł na kwotę 1 min zł.
Przy przedstawionym systemie ochrony liczba godzin ochrony w ramach całego
kontraktu to około 14904 co przy zastosowaniu wysokich stawek rynkowych, tytułem
realizacji ochrony zbliżonych zakresem obiektów stanowi kwotę za realizację całego
kontraktu w wysokości brutto ok 500 tyś zł.
Obowiązkiem Zamawiającego zgodnie z zapisem art. 7 ust. 1 oraz art. 22 ust. 1a PZP
jest „określenie warunków udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców
środki dowodowe w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz
umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia,
w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności”. Zawarte to zostało
w wyroku z 24.02.2009 r., KIO/UZP 161/09.
Żądanie od wykonawcy wykazania w ramach badania zdolności finansowej polisy OC
będącej 10 krotnością kontraktu jest nieproporcjonalne do przedmiotu zamówienia,
bezpodstawne oraz niewątpliwie utrudnia lub co najmniej ogranicza konkurencję.
Odpowiedź nr 2:
Zamawiający nie przewiduje zmiany ogłoszenia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 3:
Wnosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w rozdziale 6 ust. 3) punkt b) - tj. dlaczego
Zamawiający wymaga skierowania do realizacji ochrony obiektów zlokalizowanych
przy ul. Lastadia również pracowników do ochrony nieruchomości przy ul. Kaczeńce
31 i 33 w Gdańsku?
Odpowiedź nr 3:
Patrz pkt II zmiany nr 1 ogłoszenia.

Pytanie nr 4:
Wnosimy o zmianę zapisu, jaki Zamawiający zawarł w załączniku nr 5 do ogłoszenia wzór umowy w § 8 ust. 1, poprzez zmniejszenie wysokości kwoty ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontaktowej z tytułu prowadzonej działalności
i posiadanego mienia z sumy gwarancyjnej 5 min zł na kwotę maksimum 500 tyś
złotych. Ponadto obowiązkiem Zamawiającego, przy obecnym zapisie we wzorze
umowy, wymagania od wybranego wykonawcy, posiadania przez cały okres realizacji
umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej deliktowej i kontaktowej z tytułu
prowadzonej działalności mienia, jest wskazanie tego poprzez odpowiedni zapis w
ogłoszeniu - obecne ogłoszenie nie zawiera takiego zapisu (ubezpieczenia dla danego

Gdańskie Wody Sp. z o.o. | ul. Profesora Witolda Andruszkiewicza 5 | 80-601 Gdańsk tel. 58 323 34 00 | Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ
w Gdańsku | KRS 28567 | NIP 583-0010823 | Kapitał zakładowy 40.021.660,80 zł | sekretariat@gdanskiewody.pl | www.gdanskiewody.pl

kontraktu, wyrok KIO z 6.08.2014 r., KIO 1493/14).
Odpowiedź nr 4:
Zamawiający nie przewiduje zmiany ogłoszenia w powyższym zakresie.

Pytanie nr 5:
Wnosimy o wyjaśnienie zapisu, jaki Zamawiający zawarł w załączniku nr 5 do
ogłoszenia - wzór umowy w § 12 ust. 4 - przytaczany w ust. 4 ustęp 5 nie istnieje.
Odpowiedź nr 5:
Patrz punkt I zmiany nr 1 zmiany ogłoszenia

Pytanie nr 6:
Wnosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w załączniku do ogłoszenia „Opis
przedmiotu zamówienia” w ust 4 tiret piąty. Zamawiający określił, iż wymaga aby
wykonawca posiadał „zmotoryzowany patrolu interwencyjnego wyposażonego
w sprzęt specjalistyczny (środki przymusu bezpośredniego, profesjonalne środki
łączności, składającego się z minimum dwóch osób posiadających legitymację
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej”. Żaden z przepisów obowiązującego
w Polsce prawa, nie definiuje pojęcia „zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego”. W
rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych I Administracji z dnia 21 października
2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji
(Dz.U. nr 245 poz. 1462) zdefiniowano pojęcie Grupa interwencyjna - „co najmniej
dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem
uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów
alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie
realizują zadania ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej
doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu lub urządzenia”.
Czy intencją Zamawiającego było i jest wymaganie od wykonawcy posiadania Grupy
interwencyjnej zgodnie z zapisami wskazanego rozporządzenia?
Odpowiedź nr 6:
Potwierdzamy, że, Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania grupy
interwencyjnej w rozumieniu rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania
oraz ewidencjonowania broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 992_.
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Pytanie nr 7:
Wnosimy o wyjaśnienie zapisu zawartego w załączniku do ogłoszenia „Opis
przedmiotu zamówienia” w ust 5 tiret trzeci. Zamawiający wymaga „podłączenie
systemów alarmowych włamania i napadu zamontowanych w obiektach do centrum
monitorowania dwiema niezależnymi drogami (jedną przewodowe i jedną
bezprzewodowo-radiową) za pomoce urządzeń posiadających wymagane atesty oraz
stanowiących własność Wykonawcy”. Wykonawca nie będąc właścicielem, najemcą
pomieszczeń we wskazanych lokalizacjach, nie posiada możliwości zainstalowania
przewodowych linii przekazy sygnałów alarmowych, które byłyby jego własnością.
Wykonawca może jedynie dysponować bezprzewodowymi urządzeniami do przekazu
sygnałów z lokalnych systemów sygnalizacji włamania. Wykonawca bezsprzecznie
może podłączyć systemy poprzez linie przewodowe będące własnością
Zamawiającego.
Wnosimy o dokonanie zmian zapisu.
Odpowiedź nr 7:
Wykonawca akceptuje bezprzewodowe urządzenia do przekazu sygnałów z lokalnych
systemów sygnalizacji włamania.

Pytanie nr 8:
Zamawiający we wzorze umowy w § 4 ust 10. Określił iż Wykonawca przedstawia
Zamawiającemu wykaz osób, „wraz z poświadczonymi za zgodność z oryginałem
kopiami zanonimizowanych umów o pracę zawartych ze wskazanymi osobami ...”
Czy z zapisu tego należy wnosić, iż oferty Wykonawców musza uwzględniać
zatrudnienie wszystkich pracowników na podstawie umowy o pracę? Czy wszystkie
wypracowane przez skierowanych pracowników godziny pracy w ramach umowy
muszą być świadczone w ramach umowy o pracę?
Odpowiedź nr 8:
Zamawiający potwierdza, iż wszystkie osoby skierowane przez Wykonawcę do
świadczenia usług w ramach udzielanego zamówienia powinny być zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.

Pytanie nr 9:
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania ochrony obiektów przez osoby
skierowane do pracy, posiadające orzeczenia o niepełnosprawności?
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Odpowiedź nr 9:
Zamawiający dopuszcza możliwość realizowania ochrony obiektów przez osoby
posiadające orzeczenia o niepełnosprawności.

Pytanie nr 10:
Wnosimy o zmianę zapisu zawartego we wzorze umowy w § 5 ust 2 „Zamawiający
wskaże dzień rozpoczęcia świadczenia usług,., z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem”
poprzez zwiększenie do 14 dniowego wyprzedzenia - pozwoli to wykonawcy na pełną
i profesjonalną ocenę zabezpieczenia obiektu i przejęcie obiektu do ochrony.
Odpowiedź nr 10:
Patrz punkt III zmiany nr 1 zmiany ogłoszenia

Pytanie nr 11:
Zamawiający określił termin przejęcia ochrony w granicach 3 miesięcy. Trudno wobec
tego obliczyć ryczałt miesięczny, nie znając daty rozpoczęcia usługi, gdyż miesiące
różnią się od siebie liczbą dni wolnych i pracujących w roku? Proponowałbym
określenie stawki godzinowej i podanie jej zamiast ryczałtu i rozliczenie miesięczne
wg faktycznie przepracowanej liczby godzin. Jest to najuczciwsza forma rozliczeń
pomiędzy Wykonawcą, a Zamawiającym.
Odpowiedź nr 11:
Zamawiający nie przewiduje zmiany ogłoszenia w powyższym zakresie.

ZMIANA nr 1 treści Ogłoszenia o zamówieniu
Zamawiający dokonuje zmiany Ogłoszenia o zamówieniu w następujący sposób:
I. Zmienia się dotychczasową treść § 12 projektu Umowy nadając mu następujące
brzmienie:
„1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania zmian postanowień zawartej
umowy w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług, pod warunkiem zachowania
niezmienionej wartości wynagrodzenia netto;
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b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy
z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenie społeczne
lub zdrowotne;
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r.
o pracowniczych planach kapitałowych
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Usług.
2. W przypadku zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu,
skutkujących istotną zmianą kosztów wykonania Usług przez Wykonawcę, każda ze
Stron, w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie przepisów wprowadzających te
zmiany, może wystąpić do drugiej Strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
dokonania odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmiana wysokości
wynagrodzenia wprowadzona w wyniku przeprowadzonych negocjacji będzie
dotyczyła okresu od daty wejścia w życie przepisów prawa skutkujących zmianą
kosztów wykonania przedmiotu Umowy.
3. Podstawą do przeprowadzenia negocjacji, o których mowa w ust. 2 niniejszego
paragrafu, będzie przedstawiana każdorazowo Zamawiającemu kalkulacja
kosztów Wykonawcy, uwzględniająca wpływ wejścia w życie przepisów, o których
mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, na koszty wykonania Przedmiotu Umowy
przez Wykonawcę. Wykonawca będzie zobowiązany do przestawienia stosownej
kalkulacji wraz z dowodami wzrostu kosztów wykonania Przedmiotu Umowy na
pisemne żądanie Zamawiającego w terminie 7 dni roboczych od otrzymania
żądania. W przypadku gdy kalkulacja kosztów oraz przedstawione dokumenty
Wykonawcy potwierdzą zmianę kosztów wykonania przedmiotu Umowy na skutek
zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, wartość
wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zwiększona o kwotę
odpowiadającej wzrostowi tych kosztów.
4. Wszelkie zmiany niniejszej umowy dla swej ważności wymagają formy pisemnej
w postaci aneksu pod rygorem nieważności
5. Nie wymagają zmiany umowy zmiany dotyczące:
1) adresów;
2) numerów telefonów;
3) poczty elektronicznej;
4) wystąpienia konieczności zmiany osób wskazanych w imiennej liście
przekazanej Zamawiającemu (śmierć, choroba, ustania stosunku pracy lub inne
zdarzenia losowe lub inne przyczyny niezależne od Wykonawcy), przy pomocy
których Wykonawca realizuje przedmiot Umowy. Zmiana jest możliwa pod
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warunkiem zaproponowania innych osób spełniających, na dzień składania
ofert, warunki określone w Ogłoszeniu o zamówieniu;
6. Każda ze Stron może jednostronnie dokonać zmian, o których mowa w ust. 5
niniejszego paragrafu, w zakresie jej dotyczącym, powiadamiając o tym pisemnie
drugą Stronę.”
II. Zmienia się dotychczasową treść ust. 5 pkt 3) lit. b) Ogłoszenia o zamówieniu o treści:
„b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub
będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji
6 osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z
ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142
ze zm.), w tym:
- co najmniej 6 pracowników do realizacji ochrony fizycznej mienia na terenie
nieruchomości przy ul. Kaczeńce 31 i 33 w Gdańsku.”
nadając mu następujące brzmienie:
„b) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy dysponują lub
będą dysponować w okresie wykonywania zamówienia i skierują do jego realizacji
6 osób wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zgodnie z
ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 2142
ze zm.).”
III. Zmienia się dotychczasową treść § 5 ust. 2 projektu Umowy o treści:
„Zamawiający wskaże dzień rozpoczęcia świadczenia usług, który będzie przypadał
w okresie pomiędzy …………2020 r. a dniem ………………. 2020 r., z co najmniej 7
dniowym wyprzedzeniem.”
nadając mu następujące brzmienie:
„Zamawiający wskaże dzień rozpoczęcia świadczenia usług, który będzie przypadał
w okresie pomiędzy …………2020 r. a dniem ………………. 2020 r., z co najmniej 14
dniowym wyprzedzeniem.”
IV. Zmienia się dotychczasową treść ust. 2 Ogłoszenia o zamówieniu nadając mu
brzmienie:
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”Wymagany termin realizacji przedmiotu zamówienia:
wskazanego przez Zamawiającego jako dzień rozpoczęcia
będzie przypadał w okresie pomiędzy 01.02.2020 r.
Zamawiający wskaże dzień rozpoczęcia usług z co
wyprzedzeniem”

12 miesięcy od dnia
świadczenia usług, który
a dniem 30.04.2020r.
najmniej 14 dniowym

V. Zmienia się dotychczasową treść ust. 3 Ogłoszenia o zamówieniu o treści:
„Ofertę należy przesłać na adres: sekretariat@gdanskiewody.pl w terminie do dnia
27.01.2020 r. do godziny 15:00”
Nadając mu treść:
„Ofertę należy przesłać na adres: sekretariat@gdanskiewody.pl w terminie do dnia
30.01.2020 r. do godziny 15:00”
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