
                                                                                                             Poznań, dnia 28.11.2017r.
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.  Prosimy o jednoznaczne określenie  wymogu Zamawiającego dotyczącego zatrudnienia  na podstawie
umowy o pracę osoby świadczące usługi ochrony. Zamawiający na pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza
aby  nadgodziny  i  godziny  nocne  były  rozliczane  z  pracownikiem na  podstawie  umowy  cywilnoprawnej
udzielił  odpowiedzi  wymijającej.  To  do  obowiązków  Zamawiającego  należy  sprecyzowanie  opisanie
przedmiotu  zamówienia  a  w  przypadku  wprowadzenia  wymogu  określonego  w  art.  29  ust.  3a  prawo
zamówień publicznych winien jednoznacznie wskazać, iż nie dopuszcza możliwości realizowania usługi na
rzecz Zamawiającego przez pracowników, którzy mają inną formę zatrudnienia niż umowa o pracę a zatem
każda rbg 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 wyjątkiem w
tym zakresie może być zatrudnienie GI gdzie nie ma przesłanek art. 22 kp.

2.  Prosimy o odpowiedź  w jaki  sposób Zamawiający  będzie  oceniał  oferty  w oparciu  o kryterium 5% -
doświadczenie  zawodowe  w przypadku  gdy  oferta  będzie  złożona  przez  konsorcjum firm,  których  czas
trwania działalności nie jest taki sam?

ODPOWIEDŹ:

Ad.1 We wszystkich przypadkach gdzie spełnione są przesłanki określone w   art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 roku- Kodeks pracy (Dz. U. z 2015 roku poz. 1666 ze zmianami) Zamawiający
wymaga  zatrudnienia  na  umowę  o  pracę osób  wykonujących  usługi  ochrony w  niniejszym
postępowaniu. Ponadto Zamawiający informuje, że postępowanie prowadzone jest w oparciu o art
138o  ustawy  Pzp  (informacja  ta  podana  została  zarówno  w  ogłoszeniu  jak  i  SIWZ),  zgodnie  z
procedurą przez niego określoną, w dokumentacji postępowania  art.  29 ust. 3a prawo zamówień
publicznych nie został przywołany.

Ad.3 W sposób określony w pkt 12 ogłoszenia i 14 SIWZ.
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