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wszyscy Wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługę społeczną o wartości zamówienia 
nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000,00 euro, o której mowa w art. 138o 
ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), na zadanie 
pod nazwą: Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia budynków Dolnośląskiego Urzędu 
Wojewódzkiego we Wrocławiu znajdujących się przy pl. Powstańców Warszawy 1 we Wrocławiu, 

przy ał. Jaworowej 9/11 we Wrocławiu oraz przy ul. Ładnej 22 we Wrocławiu

Zamawiający informuje, że od uczestników postępowania wpłynęły pytania dotyczące treści 
ogłoszenia o zamówieniu:

Pytanie nr 1:

„Czy na potwierdzenie spełniania warunku posiadania zdolności technicznej i zawodowe 
wystarczające będzie wykazanie przez W ykonawcę co najmniej 2 usług, polegających 
na wykonywaniu usług ochrony osób, mienia i budynku świadczonych w ramach jednej umowy 
na kilku obiektach, gdzie łączna powierzchnia chronionych budynków wynosi więcej niż 20.000m2 
(analogicznie do przedmiotowego postępowania, gdzie umowa ma zostać zawarta dla kilku 
lokalizacji, tj. pl. Powstańców Warszawy 1, al. Jaworowej 9/11 oraz ul. Ładnej 22 we Wrocławiu)?”

Odpowiedź na pytanie:

Nie. Zamawiający wymaga, aby każda ze wskazanych przez W ykonawcę usług dotyczyła 
przynajmniej jednej nieruchomości o powierzchni nie mniejszej niż 20 000 m2.

Pytanie nr 2:

„Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli pracownicy posiadający 
orzeczenie o niepełnosprawności (z jednoczesnym  zastrzeżeniem, że niepełnosprawność pracownika 
w żadnym stopniu nie wpływa na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów 
umowy)?”

Odpowiedź na pytanie: 

Pytanie nr 3:

„Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli pracownicy posiadający 
orzeczenie o niepełnosprawności (z jednoczesnym  zastrzeżeniem, że niepełnosprawność pracownika 
w żadnym stopniu nie wpływa na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów 
umowy)?”

Odpowiedź na pytanie:

Tak. Pytanie o treści analogicznej z pytaniem nr 2.



Pytanie nr 4:

„Czy Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” ma na myśli partol interwencyjny składający 
się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, czy też chodzi o grupę interwencyjną 
w rozumieniu Rozporządzenia M inistra Spraw W ewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 
2011 r. w  sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków 
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (tj. grupa interwencyjna —  co najmniej 
dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego 
stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących 
zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia 
podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej 
umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia 
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej)?”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” ma na myśli patrol interwencyjny składający się 
z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego.

Pytanie nr 5:

„Z uwagi na fakt, iż w zakres usługi wchodzi konserwacja telewizji przemysłowej, prosimy 
o doprecyzowanie:

® Kiedy ma być przeprowadzona pierwsza konserwacja?

® Kto, w przypadku konieczności naprawy monitoringu (wynikającej z siły wyższej, niezawinionej 
przez Wykonawcę), będzie ponosił koszty z tym związane i w jaki sposób ewentualne naprawy 
będą rozliczane?

• Czy w chwili obecnej ww. systemy są w  pełni sprawne?

o Kiedy była przeprowadzona ostatnia konserwacja urządzeń i czy wykryto jakiekolwiek usterki 
(a jeżeli tak, to jakie)?

© Czy zamontowany system, na chwilę obecną, przeszedł już  jakąkolw iek awarię (a jeżeli tak, 
to jaką)?

o Prosimy o podanie parametrów technicznych zainstalowanych systemów, roku produkcji, daty 
instalacji, okresu gwarancji.”

Odpowiedź na pytanie:

Tiret 1: Konserwacje powinny odbywać się raz na kwartał. Pierwsza z nich powinna się odbyć 
w miesiącu marcu 2021 r.

Tiret 2: W  przypadku konieczności naprawy monitoringu (wynikającej z siły wyższej, niezawinionej 
przez Wykonawcę), koszty z tym związane będzie ponosił DUW, na podstawie odrębnych zleceń.

Tiret 3: System telewizji przemysłowej posiada niesprawny monitor usytuowany na posterunku 
ochrony przy wejściu głównym do Urzędu



Tiret 4: Ostatnia konserwacja była przeprowadzona w miesiącu wrześniu 2020 r. Wykryto usterkę 
w postaci niesprawnego monitora usytuowanego na posterunku ochrony przy wejściu głównym 
do Urzędu.

Tiret 5 i 6: w zakresie obsługi systemu telewizji przemysłowej ogłoszenie Urzędu obejmuje 
w szczególności takie zadania Zleceniobiorcy jak:

-  „Obsługa systemu monitorów połączonych z kamerami zainstalowanymi w budynku Urzędu 
w systemie wewnętrznym bez wysyłania sygnału na zewnątrz.”

-  „Stała obserwacja systemu telewizji przemysłowej (CCTV).”

-  „Dbałość o właściwe ustawienie kamer, czyszczenie obiektywu, smarowanie i konserwacja części 
ruchomych kamery.”

Powyższe czynności, podobnie jak  dotychczas realizowane przez pracowników ochrony, mają 
charakter wyłącznie obsługowy. Nie obejmują zatem usuwania awarii sprzętu czy zmiany 
jego konfiguracji. Pytania nie są zatem uzasadnione treścią ogłoszenia.

Pytanie nr 6:

„W  związku z zapisem punkt 3 .1 .0PZ  „pracownicy kwalifikowani będą pełnić służbę kolejno, 
na każdej zmianie (posterunek główny)”- oraz zapisem punktu 3.10 OPZ: „Na posterunku głównym 
w budynku Urzędu przy pl. Powstańców Warszawy 1 we W rocławiu należy zapewnić obsługę 
(w składzie 2 osobowym) w dni powszednie od godz. 7:30 do godz. 16:30”, prosimy o wyjaśnienie, 
na czym ma polegać pełnienie służby kolejno przez pracowników na tym posterunku.”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wymaga, aby na posterunku głównym służbę pełniły 4 osoby (2 osoby w systemie 
całodobowym codziennie i 2 osoby w systemie od 7:30 do 16:30 w dni powszednie). Zamawiający 
wymaga, aby na każdej zmianie, na posterunku głównym, był przynajmniej jeden pracownik 
kwalifikowany.

Pytanie nr 7:

„Prosimy o potwierdzenie, że wyłącznie na posterunku głównym Zamawiający wymaga pracowników 
kwalifikowanych w liczbie dwu pełniących służbę jednocześnie we wszystkie dni robocze od godz. 
7:30 do godz. 16:30”

Odpowiedź na pytanie:

Zamawiający wymaga przynajmniej jednego pracownika kwalifikowanego na posterunku głównym 
codziennie i całodobowo.

Pytanie nr 8:

„W  związku z dwuletnim okresem trwania umowy, któiy uniemożliwia przewidzenie zachowania 
ustawodawcy odnośnie poziomu zmiany wynagrodzeń i opodatkowania, zwracamy się z zapytaniami:

1. W związku z obowiązkiem utrzymania niezmiennej ceny przedmiotu zamówienia określonej 
w formularzu ofertowym przez cały czas obowiązywania umowy, tj 24 miesiące (§4 ust 5 wzoru 
umowy) zwracam się z prośbą o wyjaśnienie, czy Zamawiający przewiduje możliwość wzrostu 
wynagrodzenia wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 
albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 
10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę?



2. Czy Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia brutto wykonawcy w przypadku zmiany 
stawki podatku od towarów i ushig, przy niezmiennej cennie netto za usługę (wskazywałyby 
na to zapisy §4 ust. 1 -  wynagrodzenie miesięczne netto .... z podatkiem według obowiązującej 
stawki)?

3. Czy w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne -  jeżeli 
zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, Zamawiający 
przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy?

4. Czy w  przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałow ych- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez wykonawcę, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia wykonawcy?”

Odpowiedź na pytanie:

Zgodnie z postanowieniami art. 142 ust. 5 pkt 1-4, Zamawiający przewiduje możliwość zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

-  jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

W związku z powyższym, treść wzoru umowy, stanowiącego załącznik nr 5 do ogłoszenia
o zamówieniu, ulega następującej zmianie:

W § 4 po ust. 9 dodaje się ust. 10 o następującej treści:

Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia Wykoncrwcy w przypadku zmiany

1) stawki podatku od towarów i usług,

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstcrwie przepisów ustawy z  dnia 10 października 2002 r. o minimalnym  
wynagrodzeniu za pracę,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
>t' ustawie z  dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych

-  jeże li zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.



Uwzględniając powyższą zmianę treści załącznika nr 5 do ogłoszenia o zamówieniu, Zamawiający 
informuje o zmianie terminu składania ofert -  który zostaje przesunięty na dzień 3 grudnia 2020 r. 
na godzinę 10:00 oraz o zmianie terminu otwarcia ofert -  który zostaje przesunięty na dzień 
3 grudnia 2020 r. na godzinę 10:30.

W konsekwencji, zmianie ulega treść Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczne/, tj. w  Rozdziale 
VIII ust. 1 i 3 datę 26 listopada 2020 r. zastępuje się datą 3 grudnia 2020 r.

Ogłoszenie o zmianie Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną oraz odpowiedź na pytania 
W ykonawców zostały zamieszczone na stronie internetowej: bip.dmv.pl i na platformie zakupowej 
pod adresem: duw.ezam awiajacy.pl.




