
                                                                                                             Poznań, dnia 24.11.2017r.
Nr: DT.212.52.2017

ODPOWIEDZI   NA   PYTANIA  

Dotyczy postępowania na : Ochrona fizyczna osób i mienia POSiR w roku 2018

Zgodnie z informacją w pkt 8 SIWZ, informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz   w  w/w postępowaniu o
następującej treści:

PYTANIA:
1. Proszę  o  informację,  czy  wskazany  przez  zamawiającego  wymóg  zatrudnienia  osób  na

umowę o pracę  oznacza,  że  każda roboczogodzina  pracy osób wykonujących  czynności
ochronne musi być wypracowana w ramach umowy o pracę i Zamawiający nie dopuszcza w
tym zakresie zawarcia z takimi osobami umów cywilnoprawnych?

2. Czy  Zamawiający  dopuszcza  aby  nadgodziny  i  godziny  nocne  były  rozliczane  z
pracownikiem na podstawie umowy cywilnoprawnej?

3. Prosimy  o  uściślenie  wymagań  odnośnie  samochodu/pojazdu,  prosimy  o  podanie
minimalnych wymagań, czy ma być dostępny 24h czy tylko w wyznaczonych godzinach?

4. Czy każdy pracownik ma być wyposażony w sprzęt z podanej listy?
5. Prosimy o wykreślenie wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w składzie grupy

interwencyjnej.  W  większości  sytuacji  wykonawcy  podjazd  grupy  interwencyjnej  zlecają
podwykonawcom. Podwykonawcy nie zatrudniają pracowników w grupach interwencyjnych na
umowę o  pracę,  mimo iż  pozostałe  wymogi  odnośnie  kwalifikacji  i  wyposażenia  spełniają.
Grupa interwencyjna może w tym czasie obsłużyć jeszcze innego klienta Wykonawcy, gdzie nie
ma  wymogu  zatrudnienia  pracowników na  umowę o  pracę.  Jeżeli  Zamawiający  podtrzyma
wymóg zatrudnienia  pracowników grupy interwencyjnej  na umowę o pracę -  podwyższy w
sposób nieuzasadniony w ocenie Wykonawcy, koszty świadczenia usługi za które będzie musiał
zapłacić. W ocenie wykonawcy wymóg ten, nie spowoduje iż usługa będzie wykonywana w
lepszy sposób niż w sytuacji dowolnej formy zatrudnienia dla tych pracowników.

6. Czy  zamawiający  dopuszcza  realizację  usługi  przez  osoby  posiadające  orzeczenie  o
niepełnosprawności – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z
późn. zm.), a jeśli tak, to na jakich stanowiskach/posterunkach?

7. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie
PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z
wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:
1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur,
faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o
podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).
2.  Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: …………… 
3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww.
adresu mailowego.
4.  Osobą  upoważnioną  do  kontaktów  w  sprawie  e-faktur  ze  strony  Zamawiającego  jest
…………………….

8. Czy  Zamawiający  dopuszcza  przedstawienie  przed  podpisaniem  umowy  polisy  OC  na
wymaganą  kwotę a  w przypadku kończenia  się  terminu  ważności  polisy przedstawienia
nowej, czy koniecznie musi to być polisa tzw. dedykowana na konkretny termin realizacji
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zamówienia u Państwa?
9. W jaki sposób Zamawiający sprawdzi wykonawcę czy odprowadza od wszystkich godzin

przepracowanych przez pracowników składki na ZUS, a nie tylko od minimalnej krajowej,
w przypadku jeśli Zamawiający nie wyrazi zgody na inne formy zatrudnienia?

ODPOWIEDŹ:

Ad.1, Ad 2, Ad. 5 Wykonawca i podwykonawca zobowiązany jest zatrudnić na umowę o pracę
osoby  wykonujących  usługi  ochrony w  niniejszym  postępowaniu  jeżeli  wykonanie  tych
czynności polega na wykonaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26
czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 roku poz. 1666 ze zmianami).

Ad.3 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia.

Ad.4 Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia dla każdego z oddziałów.

Ad.6 Nie.

Ad.7 Zamawiający nie akceptuje faktur w formie elektronicznej.

Ad.8 Zgodnie z zapisami w paragrafie 11 projektu umowy.

Ad.9 Zgodnie z zapisami w paragrafie 5 projektu umowy i w pkt 3 SIWZ.
 

                                                                                          KIEROWNIK DZIAŁU 
                                                                                                     TECHNICZNEGO

                                                       Andrzej Kras
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