Poznań, dnia 05 lipca 2018r.
Nr ZP.212.41.2018
ODPOWIEDZI NA PYTANIA
Dotyczy :
Postępowania w trybie przetargu nieograniczonego – Usługa ochrony fizycznej osób i mienia
podczas imprezy 19 PKO POZNAŃ MARATON
Informuję, że wpłynęły pytania do treści siwz w w/w postępowaniu o następującej treści:
PYTANIA:
1. W związku, z zapisem w umowie §2 ptk. 3. "Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia
nieprzerwanej obecności ochrony na wszystkich uzgodnionych przez strony punktach dyslokacji od
godz. 06.30 oraz przez cały okres trwania imprezy do godziny zakończenia imprezy tj. 16.30"
- w jaki sposób mają się do tego punktu podstawowe przepisy BHP?, oraz
- w związku z powyższym, gdzie i w jakiej ilości będą zapewnione sanitariaty dla pracowników
ochrony?,
2. W związku z zapisem w umowie §2 ptk. 5. "W dniu imprezy o godz 06.00 Wykonawca
zobowiązany jest do zorganizowania odprawy (na starcie imprezy ul. Grunwaldzka przy bramie nr
5 Międzynarodowych Targów Poznańskich) z wszystkimi pracownikami, którzy będą zabezpieczać
start, metę oraz całą trasę imprezy. W odprawie uczestniczyć będą przedstawiciele
Zamawiającego."
- przeprowadzenie odprawy z Organizatorem o wskazanej godzinie spowoduje niemożność
rozprowadzenia pracowników na całej trasie biegu zgodnie z wytycznymi z ptk. §2 ptk 3. Maraton
to ponad 40 kilometrów trasy biegowej, na której w konkretne punkty dyslokacji zostają
rozprowadzeni pracownicy, którzy na tych punktach muszą zostać przeszkoleni ze swoich zadań
aby móc rzetelnie wykonywać swoją pracę. Nikt ale to nikt nie jest w stanie zrobić tego po godzinie
06.00 rano do godziny 06.30 na ponad 40-sto kilometrowej trasie.
- W umowie §2 ptk.6 (...) Wykonawca zobowiązany jest zapewnić autobus wraz z dodatkowymi 30
pracownikami (...) czy Zamawiający pokrywa koszty autokarów do rozwożenia pracowników na
elementy na trasie biegu oraz wymieniony w powyższym cytacie autobus. Jeżeli Zamawiający nie
pokrywa kosztów w/w transportów to czy w takim razie Zamawiający te transporty zapewnia we
własnym zakresie. Niestety autokary (które są niezbędne do przeprowadzenia w/w imprezy) to
dodatkowy koszt, który w żaden sposób nie jest regulowany przez SIWZ ani umowę z Wykonawcą
3. W związku z zapisem w SIWZ ptk. 15 punkt 6. " Wykonawca zobowiązany jest do
przedłożenia wykazu pracowników, którzy wykonywać będą usługi ochrony oraz oświadczenia, że
osoby te będą zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia, bądź oświadczenia,
że wykonywane przez nich czynności nie odpowiadają warunkom określonym w art. 22 §1 ustawy
Kodeks Pracy, ze wskazaniem przyczyn.
- Art. 22. § 1. Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy
określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, a pracodawca - do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.
Przytaczając Art.22.§1. chciałabym zauważyć, iż pracownicy pracujący na tego typu imprezach to
osoby zatrudniane na umowy cywilnoprawne, jednak oczekujecie Państwo oświadczenia, że
wykonywane przez nich czynności nie odpowiadają warunkom określonym w w/w artykule ze
wskazaniem przyczyn. Podany przez Państwa artykuł, który pozwoliłam sobie przytoczyć,
1

wskazuje na to, że powinniśmy te wszystkie osoby pracujące ok. 10 godzin na pojedynczym
zleceniu zatrudnić na umowę o pracę, ponieważ ich czynności odpowiadają jego warunkom.
Zatrudnienie pracowników na umowę na 10 godzin pracy (nie upieram się ponieważ jest to
możliwe), wiąże się z wszelkimi konsekwencjami zapisanymi w kodeksie pracy: badaniami
wstępnymi (koszt ok 200zł//osoba), wstępne i stanowiskowe szkolenie BHP, a także pełne składki
ZUS, urlop, wolne na żądanie, 30 minutowa przerwa w pracy.
4. Aby móc rozprowadzić pracowników ochrony na stanowiska pracy do godziny 06.30 o której to
mają rozpocząć świadczenie usług, musimy zebrać wszystkie osoby na minimum 2 godziny przed
rozpoczęciem pracy tj. 04.30, o tej godzinie w/w osoby podpisują listę obecności otrzymują
niezbędne wyposażenie oraz są przez nas rozwożone zgodzie z dyslokacją na stanowiska.
Pracownicy ochrony nie wyrażą zgody na przyjście na 2-u godzinną darmową zbiórkę przed pracą
podczas to której będą szykować się do profesjonalnego wykonania usługi, w związku z tym
pytanie czy Zamawiający pokrywa koszt w/w zbiórki?
ODPOWIEDZI:
1. Toalety przenosi będą zlokalizowane:
- na starcie
- na trasie: w okolicy każdego punktu żywieniowego tj co ok 5 kilometrów
- na mecie
Pracownicy ochrony mogą skorzystać z tych toalet i oddalić się z miejsca lokacji, zgodnie z
potrzebami fizjologicznymi. Ponadto jeśli w miejscu ich lokacji / wykonywania zadania będzie
w okolicy inna toaleta np na stacji paliw, w sklepie, szkole, to również pracownicy ochrony
mogą oddalić się w/w celu.
2. Zamawiający nie zmienia zapisów w projekcie umowy do niniejszego zamówienia.
Zgodnie z zapisami SIWZ i projektu umowy wynagrodzenie Wykonawcy stanowi iloczyn stawki
za jedną godzinę ochrony ( podaną w ofercie) oraz liczby faktycznie przepracowanych godzin.
Wykonawca obowiązany jest zawrzeć w cenie ofertowej wszystkie koszty realizacji
zamówienia, a więc również koszty transportu pracowników, zbiórek. Zamawiający nie
zapewnia autokarów.
3. Zamawiający wykreśla zapis: "Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia wykazu
pracowników, którzy wykonywać będą usługi ochrony oraz oświadczenia, że osoby te będą
zatrudnione na umowę o pracę w trakcie realizacji zamówienia, bądź oświadczenia, że
wykonywane przez nich czynności nie odpowiadają warunkom określonym w art. 22 §1 ustawy
Kodeks Pracy, ze wskazaniem przyczyn.
4. Zamawiający dokonuje następującej modyfikacji SIWZ:
Zmienia się termin wniesienia wadium, składania i otwarcia ofert z dnia 06.07.2018 r. na
09.07.2018 r., godziny pozostają bez zmian.
p.o. DYREKTORA
Łukasz Miadziołko
Sprawę prowadzi:
|Elżbieta Różowicz
tel. 61 835 79 06
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