Toruń, dnia 03.11.2010 r.

Dotyczy: odpowiedzi na pytania do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego –
nr sprawy 4/2010/26/9.

W związku z zapytaniem złożonym do postępowania o udzielenie zamówienia
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na świadczenie usług przez
Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne (SUFO) w zakresie ochrony osób i
mienia na rzecz Archiwum Wojskowego w Toruniu, zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, udzielam odpowiedzi na
pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Pytanie:
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 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 wykonaniu
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.
Odpowiedź:
Zamawiający nie dopuszcza poniższych zapisów do treści umowy.
Pytanie:
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:
Zmiana umowy jest możliwa wyłącznie w przypadku zmiany obowiązujących
przepisów.
Pytanie:

W związku ze zmianą stawki VAT obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku uprzejmie
proszę o podanie stawki VAT jaką należy zastosować do obliczenia ceny
w formularzu ofertowym?
Odpowiedź:
Zgodnie z obowiązującymi przepisami na dzień składania ofert.
Pytanie:
Czy pracownicy mają być zatrudnieni na umowę o pracę?
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ – pkt 3.7 ppkt 2.
Pytanie:
Zamawiający wymaga przedłożenia poświadczeń bezpieczeństwa o klauzuli
zastrzeżone dla osób uprawnionych do reprezentowania i zaciągania zobowiązań
w imieniu wykonawcy, wymienionych w KRS-ie. Proszę o potwierdzenie, iż wymóg
posiadania ww. poświadczeń bezpieczeństwa odnosi się do osób wymienionych
w KRS-ie ale zgodnie z obowiązującą w nim reprezentacją tj. np. zarząd jest 4
osobowy natomiast reprezentacja jest 2 osobowa i wymóg posiadania ww.
poświadczeń wystarczającym będzie od reprezentacji 2 osobowej.
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ – pkt 8.2 ppkt 2, pkt 9.1 ppkt 3.
Pytanie:
Czy w podanej ilości rbg uwzględniono podmiany na posterunkach (1,5 człowieka)
Odpowiedź:
Zgodnie z SIWZ – pkt 3.3 ppkt 1.

