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DO

WYKONAWCOW

dotyczy: zamowienie nr 6/us/2017 — ochrona obiektow Sl^skiego Oddzialu Wojewodzkiego
Narodowego Funduszu Zdrowia - ustuga spoleczna o wartosci mniejszej niz 750.000 EURO

W oparciu o pkt VII ppkt 7 i ppkt 8 Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia

(SIWZ), niniejszym udzielam odpowiedzi na zapytanie zlozone w dniu 25.04.2017 r. przez

jednego z Wykonawcow oraz wprowadzam stosowne zmiany SIWZ.

Tresc zapvtania:

„DziaIajqc na podstawie Dyrektywy Rady Unii Europejskiej 2000/78AVE z dnia 27 listopada

2000 r. oraz art. 183 b § 1 Kodeksu Pracy i art. 1 pkt. 1 PZP wnosimy o zmian? zapisow SIWZ

w w/w postepowaniu. W zapisach SIWZ, zamieszczonych w pkt. 12 ppkt. 4) formularza opisu

przedmiotu zamowienia, a takze w § 2 pkt. 8 wzom umowy, Zamawiaj^cy wyeliminowal

zatrudnienie osob niepelnosprawnych, bez wzgl?du na rodzaj i stopien niepelnosprawnosci.

Stanowi to przejaw razqcej dyskryminacji, zakazanej w przytoczonej dyrektywie oraz Kodeksie

pracy i zagrozonej sankcjami kamymi. Stopnie niepelnosprawnosci mog^ posiadac osoby

dotkni^te romego rodzaj u schorzeniami, w tym rowniez takimi, ktore nie maj^ wplywu i zwi^zku

ze zdolnosci^ do wykonywania obowi^zkow wchodz^cych w zakres zadan pracownika ochrony

na posterunkach obj^tych przedmiotowym zamowieniem (jako przyklad mozna wskazac

pracownikow posiadaj^cych stopien niepelnosprawnosci po przebytym zawale lub

przeszczepieniu nerki).

W zwi^zku z powyzszym uwazamy, ze postepowanie obarczone jest wad^, ktora nanisza
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w sposob raz^cy interes publiczny i zapisy SIWZ w tej kwestii powiimy zostac zmienione, tak aby

umozliwialy udzial w realizacji zamowienia osobom posiadaj^cym orzeczenie

o niepelnosprawnosci, ktorych stan zdrowia pozwala na wykonywanie obowi^zkow

kwalifikowanego pracownika ochrony.

Zwracamy si? z zapytaniami:

W jaki sposob Zamawiaj^cy zamierza egzekwowac zakaz zatrudniania przez wykonawc?

niepelnosprawnych pracownikow, maj^c na uwadze, ze wsrod osob posiadaj^cych wpis na list?

kwalifikowanych pracoAAOiikow ochrony s^ rowniez osoby z orzeczon^ niepelnosprawnosci^,

a informacje o posiadanym stopniu niepelnosprawnosci maj^ charakter poufiiy i nie podlegaj^

publicznemu udost?pnianiu, bowiem grozi to naruszeniem Ustawy o ochronie danych osobowych.

Czy Zamawiaj^cy wyraza zgod? na wprowadzenie modyfikacji zapisow SIWZ w powyzej

przedstawionym zakresie poprzez zniesienie dyskryminuj^cych zapisow zawartych w SIWZ?"

Odpowiedz;

Bior^c pod uwag? okolicznosc, iz zgodnie z art. 26 ust.3 pkt 7 ustawy z dnia 22.08.1997 r.

0 ochronie osob i mienia, na list? kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej wpisuje si?

osob?, ktora posiada zdolnosc fizyczn^ i psychiczn^ do wykonywania zadan, stwierdzon^

orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, ktorych waznosc nie uplyn?la, zapis pkt 12 ppkt 4

formularza opis przedmiotu zamowienia uznac nalezy za bezprzedmiotowy.

Tym samym wprowadza si? zmian? w tresci SIWZ:

» w pkt 12 formularza opis przedmiotu zamowienia wykresla si? tresc ppkt 4 (pozostawiaj^c

jedynie samo oznaczenie podpunktu 4, aby nie zmieniac dotychczasowej numeracji przypisanej

pozostalym podpunktom), zas

» §2 ust.8 wzoru umowy uzyskuje brzmienie:

„8. Wykonawca zobowi^je si? i oswiadcza, ze wszyscy pracownicy ochrony sprawuj^cy

ochron? w obiektach Zamawiaj^cego s^ wpisani i w trakcie pelnego okresu realizacji umowy

b?d4 wpisani na list? kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej lub odpowiednio na list?

kwalifikowanych pracownikow zabezpieczenia technicznego."

Jednoczesnie podkresla si?, iz zakwestionowany zapis nie mial na celu dyskryminowania osob

niepelnosprawnych.

Z uwagi na charakter swiadczonej uslugi pracownicy ochrony fizycznej winni wykazywac

wymaganq w zwi^zku z rodzajem wykonywanych przez rich czynnosci sprawnosc psychiczn^

1 fizyczn^ (por. pkt 12 ppkt 6 formularza opis przedmiotu zamowienia).
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W celu umozliwienia Wykonawcom uwzgl?dnienia zmian tresci SIWZ w przygotowywanych

ofertach, przedhiza si? termin skladania ofert do dnia 11.05.2017 r. do godz. 11.00. Otwarcie

ofert w tym samym dniu o godz. 11.30.

W zwi^zku z powyzszym odpowiedniej zmianie w zakresie terminu skladania/otwarcia ofert ulega

pkt X lit. D (ramka) oraz pkt XI ppkt 1 i ppkt 4 SIWZ.

Odpowiedniej zmianie ulega takze Ogloszenie o zamowieniu na using? spoleczn^ o wartosci

mniejszej niz 750.000 euro.

W zal^czeniu strona nr 6 formularza opis przedmiotu zamowienia oznaczona „po zmianie".

Zmian? nale:^ uwzgl?dnic w tresci oferty.

Ponadto, odnosz^c si? do prosby jednego z Wykonawcow z dnia 27.04.2017 r. o udost?pnienie

zal^cznikow do SIWZ w formic edytowalnej, wyjasniam, co nast?puje.

Udost?pnianie wersji edytowalnej SIWZ nie jest niezb?dne.

Zamawiaj^cy udost?pnia plik SIWZ z zal^cznikami w formacie pdf, co ma na celu

niedokonywanie ingerencjiw tresc formularzy (w tym wzorow oswiadczen). Z doswiadczen

Zamawiaj^cego wynika, ze nieingerowanie przez Wykonawcow w tresc formularzy zapewnia

wi?ksz4 zgodnosc tresci oferty z SIWZ, diatego tez z zalozenia formularze winny zostac

wydrukowane bezposrednio z formatu pdf i w takiej formic wypelnione oraz podpisane.

Jezeli W0I4 Wykonawcy jest przepisanie tresci formularzy, ryzyko niezgodnosci z tresci^ SIWZ

pozostaje po stronie Wykonawcy.
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Nr zamowienia: 6/us/2017 fotmulatz opis przedmiotu zamowienia

2) pracownicy zabezpieczenia technicznego muszq, bye wpisani na list? kwalifikowanych pracownikow
zabezpieczenia technicznego i posiadac co najnaniej 1-toczne doswiadczenie w peinieniu zadah
pracownika zabezpieczenia technicznego; ,

3) pracownicy ochrbny kieruj^cy i nadzomj^cy prac? pracownikow ochrony fizycznej musz^ bye wpisani
ha list? kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej i posiadac co najmniej 1-roczne doswiadczenie
w peinieniu zadan pracownika ochrony fizycznej;

4) /

5) wszyscy, pracownicy ochrony, poza szkoleniem specjaUstycznym, musz^ posiadac przeszkolenie
w zakresie przestrzegania przepisow BHP, ochrony p. poz. oraz ochrony tajemnicy siuzbowej;

6) pracownicy ochrony fizycznej winni wykazywac wymaganq, w zwi^zku z rodzajem wykonywanych przez
nich czynnosci sprawnosc psychiczn^ i fizyczn^

7) wyposazenie pracownikow ochrony fizycznej w srodki przymusu bezposredniego;
8) wyposazenie pracownikow ochrony w ubior umozhwiaj^cy identyfikacj^ pracownikow ochrony;
9) wyposazenie pracownikow ochrony we wlasne srodki i^cznosci (np. telefony komorkowe lub inne) oraz

przekazanie sposobu kontaktowania si? z pracownikatni ochrony (numery telefonow) w poszczegolnych
lokalizacjach osobom odpowiedzialnym za umow? ze strony Zamawiaj^cego;

10) utrzymywanie kontaktu ze sluzbami PoUcji, Strazy Pozamej, Strazy Miejskiej, Pogotowia Ratunkowego,
Pogotowia Energetycznego i w miar? potrzeby z innymi publicznymi sluzbami porzq^dkowo-
ratowniczymi z wykorzystaniem l^cznosci przewodowej i radiowej sied wspoldzialania oraz
powiadamianie ich w przypadku powstania okreslonego zagrozenia lub zdarzenia wymagaj^cego ich
udzialu;

11) w przypadku pojawienia si? tmdnosd w utrzymaniu porzq,dku pubHcznego na terenie chronionym
(grozba zamieszek, demonstracji, niepokojow spolecznych etc.), Wykonawca zapewnia wzmocnienie
ochrony w postaci podwojenia liczby pracownikow ochrony fizycznej w poszczegolnych obiektach
- zwi?kszenie Uczby pracownikow ochrony fizycznej nast^i w ci^gu m^. ISO minut od chwili
otrzymania wezwania telefonicznego; Wykonawca utrzyma zwi?kszonq, hczb? pracownikow ochrony
fizycznej do chwih odwolania takiej koniecznosd przez Zamawiaj^cego. Zwi?kszenie liczby
pracownikow ochrony fizycznej moze nastqpic kilkukrotnie, przy czym l^czna dlugosc utrzymania
zwi?kszonej liczby pracownikow we wszystkich chronionych obiektach nie moze przekroczyc
w trakcie obowi^zywania umowy 5 dob.

12) w przypadku powstania szczegolnego zagrozenia przedmiotu ochrony (w danej lokahzacji) Wykonawca
zapewni udzial grupy interwencyjnej w Hczbie min. 2 osoby. Czas reakcji grupy interwencyjnej winien
w)mosic max. 25 minut od chwili otrzymania wezwania telefonicznego albo od chwili otrzymania
sygnalu o zagrozeniu z systemu sygnalizacji wlamania i napadu.

W toku reaHzacji umowy, Zamawiaj^cy zastrzega sobie prawo do wezwania grupy interwencyjnej w celu
sprawdzenia szybkosd reakcji (tzw. wezwanie probne), a Wykonawca wyraza na niniejsze zgod?.
Zamawiaj^cy ma prawo do tzw. probnego wezwania grupy interwencyjnej w kazdej lokahzacji obj?tej
umow% Z tytulu tzw. probnego wezwania Wykonawca nie otrzyma zadnego dodatkowego wynagrodzenia
od Zamawiaj^cego.

13) Wykonawca zobowi^zany jest — w przypadku wyboru jego oferty - do przygotowania jako zal^cznika do
umowy Schematow ochrony dla kazdego z obiektow.

W Schmatach ochrony obiektow winno zndezc si? rozwini?de ponizej wskazanych kwestii z uwzgl?dnieniem
wymogow postawionych przez Zamawiaj^cego w SIWZ;

1) organizacja sluzby ochronnej

strona nr 6 po zmianie RMikd pRAWNV

Terose Uzdowska
7^4.1693


