Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej
Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku
Zdrowie Pacjenta naszą największą wartością
DZp.DGt.380.142.4.2017

Rybnik, 17.05.2017 r.
Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy:

zamówienia na usługi społeczne pn.: „Świadczenie usług w zakresie kompleksowej
ochrony Szpitala, usług konwojowania i ochrony pracowników oraz wartości
pieniężnych dla potrzeb SP ZOZ Państwowego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie
Chorych w Rybniku (DZp.DGt.142.4.2017)”.
WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SIWZ NR 1 Z DNIA 17.05.2017r.

W związku ze złożonymi pytaniami odnośnie SIWZ, Dyrektor SP ZOZ Państwowego
Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku, działając na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4
Ustawy z 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.)
zwaną dalej Ustawą PZP, wyjaśnia co następuje:
ŁAD – KOMPLEX
Pytanie 1
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie opisu kryterium – ulga na PFRON (Rozdział XVII punkt 3).
Zamawiający w punkcie 3 wymienionego rozdziału podaje w pierwszym odnośniku: ulga w
wysokości od 0 – 5% odpisu miesięcznie: 0 pkt, natomiast w końcowym akapicie tego punktu
wpisane jest zdania, że jeżeli Wykonawca nie poda żadnej wysokości ulgi na PFRON, to jego oferta
zostanie odrzucona na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP. Te dwa zapisy zdaniem
Wykonawcy stoją ze sobą w sprzeczności, bo jak Zamawiający oceni fakt wpisania ulgi w
wysokości 0% przyznając 0 punktów w kryterium ulga na PFRON a jaka będzie ocena gdy
Wykonawca nie poda żadnej wysokości ulgi – odrzucenia oferty? Wobec takiego sformułowania
kryterium, prosimy o udzielenie wyjaśnień jak będzie wyglądała taka ocena.
Jednocześnie Wykonawca zwraca uwagę, że zastosowanie kryterium ulga na PFRON w wysokości
40 punktów jest kryterium bardzo wygórowanym, preferującym firmy – zakłady pracy chronionej.
Zastosowanie przez Zamawiającego takiego kryterium oceny ofert nie znajduje potwierdzenia w
zapisach art. 138 o punktu 2 Ustawy PZP co do udzielenia zamówienia w sposób przejrzysty,
obiektywny i niedyskryminujący.
W tym stanie rzeczy wnosimy o zmianę zapisów SIWZ w części dotyczącej opisu kryteriów oceny
ofert.
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, iż w pkt XVII.3. SIWZ widnieje zapis:
„Jeżeli Wykonawca nie poda żadnej wysokości ulgi na PFRON, to Zamawiający odrzuci ofertę
na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 Ustawy PZP.”,
a nie jak Wykonawca błędnie interpretuje jako „nie posiada żadnej ulgi na PFRON, to
zamawiający odrzuci ofertę na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP.”.
Zamawiający poprzez zapis „jeżeli Wykonawca nie poda żadnej wysokości ulgi na PFRON”
ma na myśli sytuację, w której Wykonawca pozostawi puste miejsca w Formularzu oferty
(Załączniku nr 1 do SIWZ) w punkcie dotyczącym wysokości ulgi na PFRON, a nie sytuację, gdy
Wykonawca nie posiada w ogóle ulgi.
Zamawiający informuje, iż Wykonawca nie posiadający w ogóle ulgi na PFRON winien wykreślić
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miejsca wykropkowane lub wpisać wartość 0% w pkt 2 Formularza oferty (Załącznika nr 1 do
SIWZ). Będzie to wówczas jednoznaczne z przyznaniem takiej ofercie „0” punktów w kryterium
„Ulga na PFRON”.
W związku z powyższym, Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 Ustawy PZP,
uszczegóławia zapisy SIWZ w powyższym zakresie.
Zdaniem Zamawiającego w/w postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego zostało
przygotowane i jest prowadzone w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji i równe
traktowanie Wykonawców. Zamawiający w prowadzonym postępowaniu kieruje się zasadami jak
w przypadku przetargu nieograniczonego, który uznawany jest jako tryb najbardziej przejrzysty,
obiektywny i niedyskryminujący. Dla potwierdzenia nie ograniczenia konkurencji w w/w
postępowaniu, Zamawiający informuje, iż nie zastrzegł w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie
zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których
działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały
zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.).
LADOR
Pytanie 2
Czy w sytuacjach losowych Zamawiający pozwoli zatrudnić Wykonawcy osoby na podstawie
umowy cywilno – prawnej? np. w przypadku; urlopu na żądanie, nagłej choroby pracownika.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnianie osób na podstawie umowy cywilno – prawnej
w żadnych okolicznościach. Zgodnie z pkt III.4. Zamawiający wymaga, aby wszystkie czynności
związane z realizacją przedmiotu zamówienia były wykonywane przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę.
Pytanie 3
Prosimy o udzielenie informacji, kto w obecnej chwili realizuje usługę w Państwa obiektach
dotyczących przetargu, wraz z ceną, za jaką jest realizowana.
Odpowiedź:
Informacje w w/w zakresie dostępne są na stronie internetowej Zamawiającego pod adresem
www.bip.psychiatria.com
Pytanie 4
Ponadto prosimy o wyjaśnienie, czy w obecnie organizowanym postępowaniu przetargowym zakres
usługi ulega zmianie w stosunku do poprzedniego przetargu.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że zakres zamówienia nie ulega zmianie. Zamawiający zgodnie
z obowiązującymi przepisami dokonał jedynie podziału zamówienia na części (pakiety).
Pytanie 5
Wnosimy o obniżenie kar umownych o połowę.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodny na obniżenie kar umownych.
Pytanie 6
Prosimy o informację czy Wykonawca, może polegać na podwykonawcy w zakresie usługi
konwojowania i czy należy podać podmiot w ofercie cenowej, który będzie wykonywał na rzecz
Wykonawcy tę usługę.

Odpowiedź:
Wykonawca, może zlecić Podwykonawcy wykonanie usługi w zakresie konwojowania pod
warunkiem, spełnienia przez Wykonawcę i Podwykonawcę warunku posiadania koncesji o której
mowa w pkt VII.1.2)a) SIWZ.
Pytanie 7
Prosimy o podanie liczby roboczo- godzin podczas trwania całego zamówienia
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że liczba roboczogodzin w zakresie podstawowym wynosi ok. 52 560 rbg
(przy zatrudnieniu dwóch pracowników ochrony).
Pytanie 8
Prosimy o sprecyzowanie czy Wykonawca, może ubiegać się o jeden pakiet zamówienia, czy musi
startować do obydwóch pakietów.
Odpowiedź:
Zgodnie z pkt. IV.1. Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na
poszczególne pakiety.
Pytanie 9
Wnosimy o zmianę zapisu znajdującego się w załączniku nr 1 punkt 2 – ulga może być odliczana
tylko od kwoty netto.
Odpowiedź:
Zgodnie z wprowadzonymi zmianami w SIWZ Zamawiający wykreśla z Formularzy cenowych ulgi
na PFRON.
Pytanie 10
W związku z rozbieżnością w SIWZ odnośnie wadium, prosimy o podanie kwoty wadium
dotyczącego pakietu I i pakietu II.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wadium w zakresie Pakietu 1 wynosi 30 000,00 PLN (słownie:
trzydzieści tysięcy złotych 00/100), w zakresie Pakietu 2 wynosi 1 100,00 PLN (słownie: jeden
tysiąc sto złotych 00/100).
WOLF
Pytanie 11
Czy w przypadku podmiotów występujących wspólnie, wystarczającym będzie, jeżeli możliwość
odpisu PFRON zapewni jeden członków konsorcjum (spełnieni ww. warunku nastąpi łącznie przez
wykonawców; z zastrzeżeniem, że podmiot uprawniony do udzielenia Zamawiającemu ulgi
PFRON będzie liderem konsorcjum i jednocześnie podmiotem głównym, świadczącym
w większości zakres przedmiotu zamówienia i wystawiającym faktury)?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że nie zastrzegł w ogłoszeniu o zamówieniu, że o udzielenie zamówienia
mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz inni wykonawcy, których działalność,
lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie,
obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie
marginalizowanych, w szczególności osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. poz. 721, z późn. zm.). Jednocześnie, Zamawiający informuje,
że ulga na PFRON nie jest warunkiem, lecz tylko kryterium oceny oferty. W związku z powyższym
Wykonawca może, ale nie musi zaoferować Zamawiającemu ulgi na PFRON a możliwość ulgi
może być zapewniona przez członka konsorcjum.

Pytanie 12
Czy wysokość odpisu PFRON, który Wykonawca gwarantuje na dzień składania ofert ma być
wiążąca przez cały czas trwania umowy? W związku z prawdopodobieństwem nowelizacji Ustawy
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (oraz szybkim
tempem zmian wprowadzanym przez obecny Rząd) obniżenie wpłaty może się na przestrzenie tego
czasu zmieniać, a zmiany te nie są możliwe do przewidzenia przez żadną ze stron. Czy
Zamawiający przewidział we wzorze umowy powyższą sytuację, która nie jest zależna od
Wykonawcy? Jedyne, co Wykonawca może gwarantować, na co ma wpływ, to ilość pracowników
niepełnosprawnych (o odpowiednich stopniach i schorzeniach), których zatrudnia.
W przypadku, gdyby ilość pracowników niepełnosprawnych zatrudniona (na dzień składania
oferty) wpływająca na wysokość odpisu PFORN, miała być wiążąca przez cały czas trwania
umowy, prosimy o rozważenie przez Zamawiającego zmiany zapisów SIWZ, poprzez:
 Wprowadzenie do wzoru umowy zapisu informującego, iż w przypadku wejścia w życie
nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób
niepełnosprawnych, Wykonawca zobowiązany jest wystawić co miesiąc dokument
informujący o wysokości odpisu z należności na PFRON w jego aktualnej wysokości.
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgodny na zmianę zapisów SIWZ. Jednocześnie informuje, że jeżeli
zmiana wysokości odpisów na PFRON przekazywana Zamawiającemu przez Wykonawcę będzie
wynikiem zmiany przepisów w tym zakresie, to nie będzie to skutkowało potrąceniem Wykonawcy
różnicy we wzajemnych rozliczeniach, co reguluje zapis § 15 ust. 1 pkt 1) Projektu umowy nr
DZp.DGt.142.4.2017 stanowiącego Załącznik nr 8 do SIWZ.
Pytanie 13
W związku z koniecznością dzierżawy od Zamawiającego kontenera prosimy o wyszczególnienie,
jakie wyposażenie będzie dzierżawione od Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, ze na wyposażeniu kontenera znajdują się: telefon stacjonarny, biurko
drewniane, kasa fiskalna, lampa biurowa, szafa drewniana BHP, wieszak
Pytanie 14
Czy wszyscy pracownicy ochrony pełniący służby bezpośrednio na obiekcie, muszą posiadać wpis
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, czy też wystarczy, aby
byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby
nadzorujące?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy zatrudnieni do realizacji zamówienia posiadali
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.
Pytanie 15
Czy pobieranie opłaty wjazdowej od osób wjeżdżających na teren szpital ma być rejestrowane
paragonami fiskalnymi? Jeżeli tak, to po czyjej stronie leży zapewnienie kasy fiskalnej (wraz z
ewentualnymi opłatami za użytkowanie, naprawami)? Czy opłaty wjazdowe są przychodem
Zamawiającego czy Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby pobieranie opłat było rejestrowane paragonami fiskalnymi. Zgodnie z
pkt III. 5.1) Zamawiający zapewnia kasę fiskalną. Opłaty wjazdowe są przychodem
Zamawiającego.

Pytanie 16
Zamawiający, we wzorze umowy wskazuje, że do obowiązków Wykonawcy, po zabudowie
dodatkowej infrastruktury drogowo – parkingowej, będzie należał m.in.: nadzór eksploatacyjny nad
urządzeniami organizacji ruchu takimi jak: szlabany, urządzenia wydające bilety, urządzenia do
poboru opłat i co-miesięczne rozliczanie się z naliczonych i pobranych opłat. Prosimy o
doprecyzowanie, co zamawiający rozumie pod pojęciem „nadzór eksploatacyjny”? Czy do
obowiązków Wykonawcy będą należały również ewentualne naprawy czy chodzi o zgłaszanie
nieprawidłowości w działaniu systemu Zamawiającemu?
Odpowiedź:
Zamawiający pod pojęciem „nadzór eksploatacyjny” rozumie zgłaszanie nieprawidłowości,
zgłaszanie awarii oraz nieprawidłowości w działaniu systemu. Naprawy będą realizowane przez
Zamawiającego.
Pytanie 17
Czy w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również podłączenie istniejących systemów p.poż
i alarmowych do stacji odbiorczej, czy też monitorowanie systemów ma odbywać się jedynie na
terenie obiektu, z dalszym powiadamianiem przez pracownika ochrony odpowiednich służb?
Odpowiedź:
W zakres Wykonawcy nie wchodzi podłączenie istniejących systemów p.poż i alarmowych.
Monitorowanie systemów będzie się odbywało jedynie na terenie obiektu. Pracownicy Wykonawcy
będą zobowiązani do powiadamiania odpowiednich służb o zaistniałym zagrożeniu zgodnie z § 2
ust. 5. pkt. 3
Pytanie 18
Kto, w przypadku awarii systemów p.poż i alarmowych będzie ponosił koszty przywrócenia do
sprawności systemów i w jaki sposób ewentualne naprawy będą rozliczane?
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że utrzymanie w sprawności systemów p.poż i alarmowych leży po stronie
Zamawiającego.
Pytanie 19
Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na pełny etat, czy
Zamawiający nie narzuca jego wymiaru?
Odpowiedź:
Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu (wymiaru godzin) zatrudniania pracowników z
zastrzeżeniem odp. na pytanie 20.
Pytanie 20
Czy Zamawiający dopuszcza aby pracownicy, oprócz zatrudnienia na umowę o pracę, byli
jednocześnie zatrudnieni u Wykonawcy na umowę cywilno – prawną, czy też każda
roboczogodzina ochrony ma być wypracowana wyłącznie w ramach umowy o pracę??
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga, aby pracownicy zatrudnieniu do realizacji zamówienia byli zatrudnieni na
postawie umowy o pracę w pełnym zakresie czasu pracy (każda roboczogodzina musi być
wypracowana na podstawie umowy o pracę).
Pytanie 21
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:
Zamawiający dopuszcza, aby pracownicy zatrudniani do realizacji zamówienia posiadali orzeczenie
o niepełnosprawności z jednoczesnym spełnieniem wymogu zgodnie z odp. na pytanie 14.
Pytanie 22
Czy Zamawiający wymaga, aby zmiany były pełnione w systemie 8, 12 lub 24 godzinnym, czy nie
narzuca Wykonawcy sposobu organizacji pracy?
Odpowiedź:
Zamawiający nie narzuca Wykonawcy sposobu organizacji czasu pracy.
Pytanie 23
Czy 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, czy też chodzi o grupę interwencyjną
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21
października 2011r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji
ochronnych i warunkach 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:
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 24
Z uwagi na fakt, iż Zamawiający wymaga montażu kamery przy stróżówce na czas trwania umowy
umożliwiającej Zamawiającemu weryfikację kontroli wjazdów oraz sposobu pobierania opłat
prosimy o doprecyzowanie:
a) Czy Zamawiający zapewnia inne części składowe systemu CCTV (m.in. monitory,
rejestratory, okablowanie)? Jeżeli Zamawiający nie zapewnia żadnego z elementów
składowych systemu, o którym mowa powyżej, prosimy o wyjaśnienie:
b) Czy Zamawiający wyznacza konkretne miejsca w których mają zostać zainstalowane
kamery? Jeśli tak, to prosimy o podanie tych miejsc oraz o szacunkową ilość mb kabla
potrzebną do podłączenia kamer do rejestratora znajdującego się w dyżurce ochrony.
c) Którędy będzie można poprowadzić okablowanie – czy trzeba będzie stosować rury, koryta,
linki do przewieszek ew. słupy?
d) Kto, w przypadku konieczności naprawy systemu (wynikającej z siły wyższej,
niezawinionej przez Wykonawcę), będzie ponosił koszty z tym związane i w jaki sposób
ewentualne naprawy będą rozliczane?
e) Prosimy o podanie szerokości wjazdów, gdzie mają być zainstalowane kamery zapewniające
m.in. odczyt tablic rejestracyjnych,
f) Przez jaki okres czasu obraz z kamer ma być archiwizowany? Z ilu kamer ma być
przesyłany obraz?
g) Czy Zamawiający udostępnia łącze do ewentualnego przesyłu obrazu? Jeżeli tak, prosimy o
podanie jego parametrów (m.in. szybkość transmisji, czy adres IP jest stały),
h) Prosimy o podanie parametrów kamer, jakie mają być zainstalowane (m. in. czy mają to być
kamery czarno – białe/ kolor, stałe/ruchome)?

Odpowiedź:
Ad a) Zamawiający informuje, że nie zapewnia części składowych systemu CCTV. Zapewnienie
odpowiednich urządzeń leży po stronie Wykonawcy.
Ad b) Szacunkowa ilość kabla potrzebna do podłączenia kamer do rejestratora znajdującego się
w dyżurce ochrony wyniesie ok. 10 mb.
Ad c) Zamawiający informuje, że w celu montażu należy użyć korytek.
Ad d) Naprawa systemu leży po stronie Wykonawcy. Zamontowany sprzęt pozostaje w własności
Wykonawcy.
Ad e) Szerokość wjazdu wynosi ok. 5m
Ad f) Obraz z kamery powinien być archiwizowany przez minimum 72 godziny.
Ad g) Zamawiający nie wymaga transmisji danych, w związku z powyższym nie udostępnia łącza.
Ad h) Zamawiający wymaga montażu kamery rejestrującej obraz w kolorze, umożliwiającej odczyt
tablicy rejestracyjnej.
W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust.
4 Ustawy PZP, wprowadza do SIWZ zmiany zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków
zamówienia po zmianie z dnia 17.05.2017r. stanowiącej załącznik Nr 1 do niniejszego pisma.
Wobec powyższego, Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4a Ustawy PZP,
zmienia treść ogłoszenia o zamówieniu.
Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 23.05.2017 godz. 09:30
i otwarcia ofert na dzień 23.05.2017r. godz. 10:00.
Powyższe informacje należy traktować jako integralną część Specyfikacji Istotnych
Warunków Zamówienia.
Z poważaniem
Pełnomocnik Dyrektora ds. zamówień
Joanna Kalisz

