Nr post. 33/520/CW/2020

Gdańsk, dnia 14 kwietnia 2020 r.

WYJAŚNIENIA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
dot. przetargu nieograniczonego sektorowego na „Ochronę obiektów GAiT przy ul. Wita Stwosza
od nr 108 do nr 112”

Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o. o. jako Zamawiający w niniejszym postępowaniu,
działając na podstawie § 17 ust. 8 Regulaminu Zamówień Publicznych Gdańskich Autobusów
i Tramwajów Sp. z o.o. w Gdańsku Część B, w odpowiedzi na wnioski Wykonawców
o wyjaśnienie treści SIWZ, udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
Jak Zamawiający wyobraża sobie niezmienność ceny przez okres trzech lat, skoro co rok
podnoszone są koszty wynagrodzenia stawki godzinowej i minimalnego wynagrodzenia?
Proszę o rozpatrzenie możliwości takiego zapisu dot. punktu 1 w poniższym zapytaniu.
W związku z dynamicznymi zmianami poziomu wynagrodzenia minimalnego niemożliwym jest
dokonanie racjonalnej wyceny przedmiotu zamówienia. Proszę o rozważenie możliwości
wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej wynagrodzenia wykonawcy tożsamej z tą
stosowanej w zamówieniach publicznych:
1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia
wykonawcy, w wypadku wystąpienia zmiany:
a) stawki podatku od towarów i usług;
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3
- 5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (tj.
Dz.U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm);
c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społecznemu lub zdrowotne’
d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach
kapitałowych (Dz. U. 2019, 1572 ze zm)
jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania umowy przez Wykonawcę.
Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie nowych
przepisów prawa.
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Odpowiedź:
Cena netto usługi podlegać będzie waloryzacji na zasadach określonych w Rozdz. III ust. 3 i 4
SIWZ oraz poniżej:
1. Klauzule waloryzacyjne w zakresie zmiany ceny usługi dodatkowo dotyczą także
następujących przypadków:
1) zmiany obowiązującej stawki VAT;
2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę;
3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.
2. Zmiany w powyższych przypadkach („in minus” lub „in plus”) mogą wpłynąć odpowiednio
na zmianę ceny jednostkowej tylko w sytuacji, jeżeli będą miały one wpływ na koszty związane
z wykonaniem zamówienia.
3. Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu kalkulacji skutków
finansowych zmian opisanych w pkt. 1 i wykazania ich wpływu na koszty związane
z wykonaniem zamówienia.

Pytanie 2:
Zapis w SIWZ:
Zapewnienie świadczonej całodobowo we wszystkie dni miesiąca w okresie od 1.05.2020 r. od
godziny 00:00 do dnia 31.04.2023 r. do godziny 24:00 stałej ochrony na dwóch posterunkach,
przy zapewnieniu minimum 3 osób podczas jednej zmiany.
Pytanie – ile godzin na dobę mają pracować wszyscy na posterunkach – 48 czy 72 tzn. 2
posterunki po 24 godz., co daje 48 godz. czy 2 posterunki + jeden dodatkowo na 24 godz. co
razem daje 72 godz.
Odpowiedź:
Na Zajezdni mają być minimum 3 osoby w czasie jednej zmiany. 2 posterunki stałe co daje 2x24
= 48 godzin, oraz jedna osoba na obchody co daje 24 godziny. Łącznie wychodzi 72 godziny
na zmianę. Zamawiający nie ma wymagań co do długości pracy pracownika na zmianie.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający nie ma swoich określonych i przygotowanych branżowych formularzy, typu
przepustki różnego rodzaju itp.? w które wyposaża pracowników ochrony?
Odpowiedź:
Zgodnie z Rozdz. I pkt 7 SIWZ, druki przepustek zgodnie ze wzorem zapewnia Wykonawca.
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Pytanie 4:
Czy pracownicy zatrudnieni do realizacji przedmiotu zatrudnienia maja być zatrudnieni na
podstawie umowę o pracę ?
Odpowiedź:
Zamawiający nie stawia wymagań w sposobie zatrudnienia osób w ochronie mienia.

Pytanie 5:
Czy przez dwa posterunki minimum 3 ludzi należy rozumieć 3 osoby na posterunkach
całodobowo we wszystkie dni tygodnia w okresie realizowania usługi wskazanym w SIWZ ?
Odpowiedź:
Tak.

Pytanie 6:
Proszę o ustalenie terminu wizji lokalnej określonej w SIWZ.
Odpowiedź:
W celeu umówienia się na wizję lokalną należy kontaktować się z Panem Mariuszem
Kowalczykiem pod numerem telefonu 58- 341-00-21 wew. 391.

Przedmiotowe wyjaśnienia nie powodują zmiany terminu składania ofert.
Wykonawcy są zobowiązani uwzględnić powyższe wyjaśnienia podczas sprządzania ofert, jako
że stanowią one integralną część SIWZ.
Treść pozostałych zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje bez zmian.
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