Lubin, 24.04.2021
Znak postępowania: CEP/ZP-PN/03/2021
Odpowiedź na pytania dotyczące zamówienia publicznego
„Ochrona terenu lubińskiego ogrodu zoologicznego
w okresie 30 kwietnia 2021-30 kwietnia 2022 r.”

ZAPYTANIE 1
Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zapewnienia grupy interwencyjnej dwuosobowej,
nieuzbrojonej w broń palną.
Odpowiedź: Wymogi Zamawiającego dotyczące grupy interwencyjnej zawarte są w SWZ ust. V
pkt 2 ppkt 5. Zadaniem grupy interwencyjnej ma być skuteczne rozwiązanie zaistniałego
problemu. W gestii Wykonawcy jest odpowiednie wyposażenie grupy interwencyjnej
w odpowiednie środki/urządzenia.

ZAPYTANIE 2
Wnosimy o podanie czy Wykonawca ma zapewnić przyciski antynapadowe, a jeśli tak to w jakiej ilości.
Odpowiedź: Nie, Wykonawca nie musi zapewniać przycisków antynapadowych.

ZAPYTANIE 3
Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie wymaga by pracownicy ochrony fizycznej byli wpisani
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga by pracownicy ochrony fizycznej byli wpisani na listę
KPOF.

ZAPYTANIE 4
Wnosimy o potwierdzenie czy wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy.
Odpowiedź: Wynagrodzenie ma charakter ryczałtowy, będzie wypłacane na podstawie
prawidłowo wystawionej comiesięcznej faktury.

ZAPYTANIE 5

Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli która umożliwi obu stronom rozwiązania umowy za
wypowiedzeniem to jest „Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem
3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemnej, pod
rygorem nieważności.”
Odpowiedź: Zamawiający nie zawrze w umowie ww. klauzuli.
ZAPYTANIE 6
Zamawiający w par. 14 projektu Umowy ust. 2 pkt. 1 odwołuje się do zapisów par. 10 ust. 5 Umowy,
którego nie ma w Umowie. Prosimy o jego sprecyzowanie.
Odpowiedź: W projekcie umowy (Załącznik 7 do zamówienia) – par. 14 ust. 2 pkt 1, zostały
zastosowane poprawione zapisy. Otrzymują one brzmienie:
„ 1. Zamawiający poza przypadkiem określonym w ust. 1, może odstąpić od Umowy jeżeli:
1) wartość naliczonych kar umownych przekroczy wartość kar umownych, o której mowa
w § 10 ust. 4 Umowy; ”.
Zmiana jest poprawką korekcyjną, która nie wpływa na treść Umowy.

ZAPYTANIE 7
Wnosimy o podanie szacunkowej miesięcznej ilości roboczogodzin.
Odpowiedź: Szacunkową liczbę roboczogodzin wylicza Wykonawca na podstawie
harmonogramu dostępnego w SWZ ust.V pkt.2 ppkt 16.

ZAPYTANIE 8
Wnosimy o potwierdzenie, że wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym. Prosimy o podanie
jak Zamawiający zamierza zapłacić wynagrodzenie za realizację usługi w dniu 30 kwietnie 2021.
Odpowiedź: Zamawiający zamierza zapłacić za usługę w dniu 30 kwietnia 2021 na podstawie
wystawionej faktury VAT ( przeliczenie 1/30 miesięcznego wynagrodzenia zapisanego w
umowie).
ZAPYTANIE 9
Wnosimy o wprowadzenie do Umowy zapisów waloryzacyjnych Wynagrodzenia Wykonawcy ze względu
na zmianę Rozporządzenia o minimalnych wynagrodzeniu za pracę. W związku z powyższym wnosimy o
wprowadzenie do wzoru umowy następujących postanowień:

1) Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku
wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r
Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług,
b) 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,
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.
2) Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian, o których
mowa w ust. 1.
3) W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a wartość netto wynagrodzenia nie zmieni się, a
określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów.
4) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. b wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy wynikająca ze zwiększenia wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego
wynagrodzenia, z uwzględnieniem wszystkich obowiązków publicznoprawnych od kwoty wzrostu
minimalnego wynagrodzenia.
5) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit c i d wynagrodzenie wykonawcy ulegnie zmianie o
wartość wzrostu całkowitego kosztu wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu
uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób
bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
6) Za wyjątkiem sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit a wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia
wymaga uprzedniego złożenia przez wykonawcę oświadczenia o wysokości dodatkowych kosztów
wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 lit. b, c i d.
7) Zmiana treści umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
Odpowiedź: Umowa dotycząca przeprowadzanego zamówienia zostaje zawarta na 12 miesięcy.
Wymóg wprowadzenia zapisów związanych z waloryzacją wynagrodzenia dotyczy umów
zawieranych powyżej 12 miesięcy. W związku z tym Zamawiający nie wprowadzi ww.
proponowanych zmian w Umowie.
ZAPYTANIE 10
Jakie wyposażenie musi posiadać GI?
Odpowiedź: Grupa interwencyjna musi mieć dostęp do auta służbowego potrzebnego do
szybkiego dotarcia na miejsce terenu ochranianego (w czasie określonym przy składaniu oferty
przez Wykonawcę), a także wszelkie inne potrzebne środki/urządzenia, które pozwolą na
skuteczną interwencję grupy interwencyjnej, w momencie gdy pracownicy Wykonawcy pełniący
służbę na ochranianym terenie nie będą w stanie sami zażegnać problemom.

ZAPYTANIE 11
Ile ma być punktów odbić. Jest mowa o czytnikach, natomiast nie ma o ilości punktów.
Odpowiedź: Punkty odbicia na ochranianym terenie już istnieją, jest ich 5. Wskazane zostaną
przyszłemu Wykonawcy na pierwszym spotkaniu.

ZAPYTANIE 12
Kogo ma dotyczyć umowa? KPOF czy POF?
Odpowiedź: Zgodnie z zapisami w SWZ, Zamawiający żąda, aby KPOF były osobami z grupy
interwencyjnej. To czy Wykonawca zdecyduje o oddelegowaniu do pracy na ochranianym terenie
pracowników KPOF lub POF pozostaje jego decyzją.
ZAPYTANIE 13
Czy zapewnione są pomieszczenia socjalne?
Odpowiedź: Nie. Zamawiający zapewnia jedynie dostęp do toalet.
ZAPYTANIE 14
Jest mowa o GI, ale nigdzie nie ma informacji, czy obiekt jest podłączony do zewnętrznego USI na
podstawie odrębnej umowy, czy podłączenie do USI ma być w gestii Wykonawcy. Chyba, że
informowanie o konieczności podjazdu USI jest telefoniczne przez pracowników Wykonawcy,
realizujących zadania na obiekcie.
Odpowiedź: Informowanie o konieczności podjazdu grupy interwencyjnej ma się odbywać
telefoniczne przez pracowników Wykonawcy realizujących zadania na obiekcie w danym dniu.

OŚWIADCZENIE
Pytania, które wpłynęły do Zamawiającego nie wpływają na zmianę treści ogłoszonego SWZ,
w związku z tym termin składania, jak i otwarcia ofert pozostaje bez zmian.
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