MAZOWIECKI URZĄD WOJEWÓDZKI
W WARSZAWIE
DYREKTOR GENERALNY
Jarosław Szajner

Warszawa, dn. 10 stycznia 2018 r.

BOU-IV.272.4.2017

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o
ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.) na
zapewnienie stałej ochrony osób i mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie (BOU-IV.272.4.2017)

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz.
U. z 2017, poz. 1579, z późn. zm.), uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego
postępowania, do zamawiającego wpłynęły następujące zapytania dotyczące treści Specyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia, które przedstawiam poniżej wraz z odpowiedziami:

Pytanie:
Zamawiający w rozdziale IV, pkt. 10 SIWZ, napisał: W przypadku Wykonawców wspólnie
ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek, o którym mowa w ust. 1 zostanie spełniony
wyłącznie jeżeli spełni go co najmniej jeden w Wykonawców wspólnie ubiegających się o
udzielenie zamówienia (wymagane doświadczenie nie sumuje się).
Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunków udziału w postępowaniu jeżeli jeden z partnerów
konsorcjum będzie posiadał aktualne świadectwo bezpieczeństwa, inny z partnerów konsorcjum
wykaże, że wykonywał co najmniej 4 zamówienia o wartości nie mniejszej niż 800 000,00 zł brutto,
polegających na ochronie budynków użyteczności publicznej, a jeszcze inny, że dysponuje i skieruje
do realizacji zamówienia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w ilości co najmniej 48
osób ?
Czy przez sformułowanie „wymagane doświadczenie nie sumuje się”, Zamawiający rozumie, że
warunek, że Wykonawca wykaże, że wykonywał co najmniej 4 zamówienia o wartości nie mniejszej
niż 800 000,00 zł brutto polegające na ochronie budynków użyteczności publicznej oraz dysponuje
i skieruje do realizacji zamówienia doświadczonych kwalifikowanych pracowników może spełnić
tylko jeden z partnerów konsorcjum a nie wspólnie wykonawcy ubiegający się o zamówienie ?

Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, iż „wymagane doświadczenie nie sumuje się” oznacza, że
warunek udziału w postępowaniu, zarówno w zakresie kompetencji lub uprawnień do
prowadzenia określonej działalności, jak również w zakresie posiadania zdolności technicznej i
zawodowej, nie podlega sumowaniu. Innymi słowy wykonawca nie może uznać, iż posiada
określone doświadczenie w sytuacji, gdy jeden z członków konsorcjum wykaże np. realizację usługi
określonej w zaproszeniu do składania ofert, w rozdziale IV, p. 1 ust. 3 lit. a) o wartości np. 600.000
zł a drugi – usługę o wartości 200.000 zł. Niemniej jednak, w świetle obowiązujących przepisów,
dopuszczalna jest sytuacja, w której jeden z członków konsorcjum przedstawia np. jedną z usług
wymienionych w rozdziale IV, p. 1 ust. 3 lit. a), a drugi – trzy usługi. Wówczas zamawiający uzna
warunek za spełniony.
Ponadto zamawiający informuje, iż aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego musi
posiadać ten członek konsorcjum, który faktycznie będzie świadczył usługi bezpośredniej ochrony
fizycznej osób i mienia.

Pytanie:
Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w Ogłoszeniu o zamówieniu na
usługi społeczne proszę o potwierdzenie, że w związku z wejściem w życie przepisów
nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w kosztach pracy
na 2017 r. co najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13,70 zł, Zamawiający będzie
badał ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez
pryzmat znowelizowanego przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej
pzp), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w kosztach pracy dla umów zlecenia ustaloną
minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zgodnie z postanowieniami rozdziału I p. 4 zaproszenia do składania
ofert, w przedmiotowym postępowaniu mają zastosowania przepisy dotyczące rażąco niskiej ceny.

Pytanie:
W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał
cenę każdej oferty uwzględniających co najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, proszę o
udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający weryfikował będzie, czy wspomniane
minimalne wynagrodzenie – w celu obejścia obowiązujących przepisów – pomniejszane przez
wykonawców o koszty korzystania przez pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do
wykonania usługi albo inne koszty, np. koszty szkoleń?

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż narzędzia kontroli stosowania przez wykonawców klauzul społecznych
zostały określone w §3 projektu umowy, stanowiącej załącznik nr 1 do zaproszenia do składania
ofert.

Pytanie:
Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:
faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca
2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)?
Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z
wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów:
1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:
faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11
marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.).
2. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………
3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie
ww. adresu mailowego.
4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest……..
Odpowiedź:
Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF:
faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur. W związku z powyższym zamawiający
modyfikuje treść załącznika nr 1 do zaproszenia do składania ofert poprzez dodanie w treści §4
projektu umowy p. 7 o następującej treści:
„7. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF, faktur,
faktur korygujących oraz duplikatów faktur. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane
na adres e-mail: …………… Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o
każdorazowej zmianie ww. adresu mailowego.”

Pytanie:
Proszę o potwierdzenie – „aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia
o klauzuli co najmniej „poufne” - w przypadkach składania oferty wspólnej przez konsorcjum, jeżeli
członek konsorcjum nie wykonuje zadań bezpośredniej ochrony fizycznej, nie ma styczności z
informacjami niejawnymi i nie jest objęty wymogami określonymi w art. 54 ustawy z dnia 5
sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych – nie musi posiadać Świadectwa bezpieczeństwa
Przemysłowego.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego musi posiadać
ten członek konsorcjum, który faktycznie będzie świadczył usługi bezpośredniej ochrony fizycznej
osób i mienia.

Pytanie:
Proszę o potwierdzenie – „aktualna decyzja Prezesa UKE na używanie radiowych urządzeń
nadawczych lub nadawczo – odbiorczych, pracujących na wydzielonym paśmie radiowym w służbie
radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego (tj. decyzja przydzielająca
częstotliwość radiową, umożliwiającą porozumiewanie się przy pomocy radiotelefonów o mocy do
1 W)” – w przypadkach składania oferty wspólnej przez konsorcjum, jeżeli członek konsorcjum nie
wykonuje zadań w tym zakresie – nie musi posiadać decyzji Prezesa UKE na używanie radiowych
urządzeń nadawczych (…)
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż aktualną decyzję Prezesa UKE, o której mowa w rozdziale IV, p. 1 ust. 1
lit. c) zaproszenia do złożenia oferty, musi posiadać ten członek konsorcjum, który faktycznie
będzie świadczył usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia.

Pytanie:
Nawiązując do treści zaproszenia do składania ofert o zamówieniu publicznym, które zostało
opublikowane przez Zamawiającego, Wykonawca składa wniosek o przedłużenie terminu składania
ofert.
(…)
Mając powyższe na względzie prosimy o pozytywne rozpatrzenie wniosku poprzez przesunięcie
terminu składania ofert i ustalenie terminu składania ofert na dzień 24.01.2018r
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż z uwagi na fakt, iż wykonawca musi rozpocząć świadczenie usługi
zapewnienia stałej ochrony osób i mienia w budynkach Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w
Warszawie z dniem 1 lutego 2018, nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.
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