Dotyczy: udzielenia odpowiedzi w postępowaniu przetargowym na
Ochronę osób i mienia
świadczoną przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) na rzecz Jednostki
Wojskowej 1109 w Grudziądzu w 2011 roku – numer referencyjny 02/2010
Szanowni Państwo,
W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego dotyczącymi treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia udziela się następujących wyjaśnień:
Pytanie 1.
Zamawiający – na podstawie art. 144 ust.1 ustawy – Pzp- zastrzega sobie prawo do zmiany treści
umowy wskutek wystąpienia okoliczności, których nie dało się przewidzieć na etapie postępowania o
udzielenie zamówienia publicznego i na etapie podpisywania umowy lub wystąpienie których nie
zależy od woli stron umowy w sprawie zamówienia publicznego
Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza poniższe zapisy w treści umowy:
konieczność zmiany osób, względnie pojazdów uczestniczących w wykonywaniu zamówienia;
wystąpienie konieczności wykonania usług dodatkowych, od których zależy wykonanie
przedmiotu zamówienia;
możliwość przedłużenia bądź skrócenia terminu wykonania zamówienia i innych terminów
umownych;
możliwość zmiany osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia;
możliwość zmiany umówionego wynagrodzenia wynikającego z porównania rozmiaru i
wartości usług dodatkowych z usługami pierwotnie zamówionymi.
Odpowiedz 1.
Umowa będzie realizowana zgodnie z treścią ogłoszenia i treścią SIWZ.

Pytanie 2.
Czy zamawiający dopuszcza zmianę umowy w przypadku zmiany podatku VAT ustalonego zgodnie z
przyszłym projektem, który jest przedmiotem dyskusji w Sejmie?
W przypadku ustawowych zmian podatku VAT, kwota netto pozostanie niezmieniona, a odpowiedniej
zmianie ulegnie kwota wynagrodzenia brutto. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do
doliczenia w fakturach częściowych do ceny netto podatku VAT w wysokości zgodnej z
obowiązującymi przepisami.
Odpowiedź 2.
Zamawiający nie przewiduje zmian w treści umowy w stosunku do treści oferty.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050), do
którego odesłanie zawiera art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz.U. Nr 19, poz. 177) ceną jest wartość wyrażona w jednostkach pieniężnych, którą Zamawiający
jest obowiązany zapłacić Wykonawcy za usługę. W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług
oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż usługi podlega obciążeniu
podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym. Przepis ten, według powszechnie
przyjętego rozumienia oznacza, że podatek VAT jest składnikiem ceny, stanowi element cenotwórczy,
wobec czego Wykonawca kalkulując cenę, uprawniony jest do wliczenia do niej podatku VAT
należnego od tej usługi. Wyżej powołany przepis nie daje jednak podstawy do uznania, że z jego
mocy Zamawiający jest obowiązany zapłacić Wykonawcy cenę wyższą, powstałą w wyniku zmiany
stawki podatku VAT, jeżeli zawarta umowa nie zawierała klauzuli rodzącej takie zobowiązanie.
W przypadku zmiany stawki VAT, Wykonawca wystawiając w 2011 roku fakturę częściową
zobowiązany będzie naliczyć podatek w wysokości obowiązującej w dacie wystawienia faktury, a nie
w dacie podpisywania umowy, czy też składania oferty przetargowej. W efekcie Wykonawca
zamówienia publicznego, będzie musiał zmniejszyć kwotę należnego wynagrodzenia netto, ponieważ
nie jest możliwa zmiana ceny realizacji zamówienia podana w ofercie, na podstawie której
Wykonawca został wybrany.
Pytanie 3.

W związku z pkt. 8 rozdz. XV SIWZ, w którym jest informacja, iż cena jest stała proszę o informację
jaki podatek VAT należy przyjąć do obliczenia ceny w związku z nową stawką, która będzie
obowiązywała od stycznia?
Odpowiedź 3.
Wykonawca do obliczania ceny zobowiązany jest przyjąć obowiązującą stawkę podatku VAT.
Pytanie 4.
Czy grupa interwencyjna ma posiadać poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli zastrzeżone?
Odpowiedź 4.
Tak, osoby wchodzące w skład grupy interwencyjnej są pracownikami ochrony fizycznej, wobec czego
Zamawiający w wykazie osób (…) stanowiącym załącznik nr 3 do SIWZ wymaga przedstawienia
poświadczenia bezpieczeństwa, o klauzuli wymaganej dla pracowników ochrony fizycznej tj.
„zastrzeżone”, zgodnie z wymaganiami zawartymi w części IX pkt 1.8. SIWZ.
Pytanie 5.
Zamawiający wymaga przedłożenia wykazu osób z uprawnieniami. Proszę o podanie konkretnej ilości
osób jaką należy wykazać w ofercie.
Odpowiedź 5.
Ofertę przygotowuje Wykonawca zgodnie z wymaganiami SIWZ.
Pytanie 6.
Czy patrol interwencyjny jest rozumiany jako grupa interwencyjna?
Odpowiedź 6.
Nie, patrol interwencyjny stanowią osoby wchodzące w skład pracowników ochrony fizycznej, którzy
pełnili będą służbę ochronną w oparciu o posterunki (zgodnie z pkt. 1.2 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.), natomiast grupa interwencyjna to
pracownicy ochrony fizycznej, których zakres obowiązków jest zgodny z pkt 1.3 Szczegółowego opisu
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.

Pytanie 7.
Jakie zadania przewiduje Zamawiający dla patrolu interwencyjnego?
Odpowiedź 7.
Patrol interwencyjny stanowią osoby wchodzące w skład pracowników ochrony fizycznej, którzy pełnili
będą służbę ochronną w oparciu o posterunki (zgodnie z pkt. 1.2 Szczegółowego opisu przedmiotu
zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SIWZ.). Zamawiający przewiduje 1,5 osoby na
posterunek celem zapewnienia patrolu interwencyjnego oraz zmianowości na posterunkach. Do zadań
patrolu interwencyjnego należy interwencja w przypadku wystąpienia alarmu z systemu sygnalizacji
włamania i napadu.
Pytanie 8.
Zamawiający wymaga by Wykonawca posiadał grupę interwencyjną uzbrojoną w pistolet maszynowy.
Na jakiej podstawie, skoro taka broń jest dopuszczalna tylko i wyłącznie do konwojowania wartości
pieniężnych? Proszę o wykreślenie.
Odpowiedź 8.
Zamawiający odstępuje od wyposażenia pracowników wchodzących w skład grupy interwencyjnej
w pistolet maszynowy.
Pytanie 9.
Czy zamawiający wymaga by Wykonawca zatrudniał pracowników na umowę o pracę?
Odpowiedź 9.
Zgodnie z SIWZ

Pytanie 10.
Proszę o informację co Zamawiający miał na myśli pisząc w załączniku nr 3 do SIWZ w kolumnie
„zdolność do wykonywania zawodu (data ważności)”.
Odpowiedź 10.
Art. 34 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia wskazuje jasno iż osoby ubiegające
się o wydanie licencji oraz posiadające licencję pracownika ochrony fizycznej podlegają badaniom
lekarskim i psychologicznym, których zasady, zakres, tryb i częstotliwość określony został przez
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej określił w Rozporządzeniu z dnia 23 marca 1999 r. w sprawie
badań lekarskich i psychologicznych osób ubiegających się o wydanie licencji oraz posiadających
licencję pracownika ochrony fizycznej zwanym dalej Rozporządzeniem (§ 2 ust.1 pkt 1 i 2, § 10 ust.1 i
2 Rozporządzenia). Zamawiający poprzez „zdolność do wykonywania zawodu (data ważności)"
rozumie datę ważności badania lekarskiego, o którym mowa w wyżej cytowanym Rozporządzeniu.
Pytanie 11.
Czy wadium może zostać wniesione przez lidera konsorcjum w imieniu wszystkich konsorcjantów?
Odpowiedź 11.
Tak.
Pytanie 12.
Zgodnie z treścią § 5 art. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.10.2008 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz.U. Nr 188 poz. 1154) uprzejmie
proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie
go faxem na nr….(…) Powyższą informację udziela się na wniosek Wykonawcy.
Odpowiedź 12.
We wskazanym w zapytaniu Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów nadal zostały utrzymane zapisy
zawarte w pkt 2 druków ZP-1 i ZP-2, na podstawie których upublicznienie wartości szacunkowej
zamówienia nie jest konieczne przed otwarciem złożonych w danym postępowaniu ofert Wykonawca
nie może żądać, aby Zamawiający przed dokonaniem publicznego otwarcia złożonych ofert podał
wartość szacunkową zamówienia.
W związku z powyższym, kopię protokołu dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia prześlemy
niezwłocznie po publicznym otwarciu złożonych w danym postępowaniu ofert.
Wszystkie odpowiedzi na pytania stanowią integralną cześć SIWZ.

