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,,Swiadczenie calodobowej uslugl ochrony os6b i mienia na terenie obiektow pKp
Energetyka S.A. przy ul. Kamiennej 14 w Krakowie wraz z przyleglym terenem"
Szanowni Panstwo.
PKP Energetyka S.A. Oddzial w Warszawie - Uslugi Zaklad Poludniowy odpowiada
na pytania zadane do Ww postpowania:

Pytanie 1" Czy Zamawiajqcy wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy
to czy majq byc zatrudnieni na pelny etat, czy

na podstawie umowy o pracg, a je2eli tak,
Zamawilqcy nie narzuca jego wymiaru?
Odpowiedz: Nie wymaga.

2. Czy Zamawiajqcy, w przypadku wymogu zatrudnienia pracownika na podstawie
umowy o pracq, dopuszcza r6wniez umowg cywilno-prawnq dla tego samego pracownika?
Pytanie

Odpowiedz:jak pkt.1, dopuszcza innq formg zatrudnienia.

Pytanie 3: W przypadku, gdy Wykonawca nie wykaze zamiaru zatrudnienia wszystkich
pracownikow na podstawie umowy o pracg prosimy o wyjaSnienie, w jaki sposob 'bqdzie
dokonywana przez Zamawiajqcego ocena, czy oferta Wykoniwcy zawiera'ra2qco niskq cenq?
Czy Zamawiajqcy, jako punkt odniesienia do o< eny ofert, w stosunku do pracownikow ochrony
przewidzianych do realizaqi zamowienia, z kt6rymi Wykonawca ma zawarte umowy cywilnoprawne, bgdzie bral pod uwagg kwotq minimalnego wynagrodzenia za
Wace (ustaianego na
podstawie Ustawy z dnia 10 pa2dziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu-za
Wace (62. U.
Nr 200, poz. 1679)) i traktowal ich wynagrodzenie na r6wni r piaco*nikami zatrudnionymi na
podstawie um6w o pracq (tj. czy wysokosc wynagrodzenia pracownikow zatrudnionych na
umowach cywilno-prawnych nie bgdzie mog{a byc nizsza, niz pracownik6w zatrudnionych na
podstawie umowy o pracq)

Odpowiedz. Zamawiaiqcy dokonujqc oceny czy oferta zawiera ra2qco niskq cene, bada jq
pod tym kqtem biorqc pod uwage poszczegolne elementy oferty wj wytycznych zawartvirr
w wewngtznej procedurze.
Pytanie 4- Czy Zamawiaiqcy dopuszcza, aby przy realizacji zamowienia uczestniczyli pracownicy
o niepelnosprawno6ci (z jednoczesnym zastrze2eniem, ze
niepelnosprawno6c pracownika w 2adnym stopniu nie wplywa na nalezyte wykonywanie
obowiqzkow wynikajqcych z zapis6w umowy)?

posiadajqcy orzeczenie

Nie dopuszcza aby przy realizacji zam6wienia uczestniczyli pracownicy
y orzeczenie o n iepelnosprawno5ci.

Odpowiedz:
pos iadajqc

Pytanie 5. zamawiajqcy wymaga, aby wrazz ofertq zostaly pzedtozone legitymacje
a wszyst
nawcy ujgtych w
cy wyraz
przezWyfonawcq
mienieni
WZ posiadajq
wymagane uprawnienia (wraz z ewentualnym podaniem numeru wpisu na listq kwalifi(owanych
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Wzekazywane PozostalYm osobom.

Odpowied2. Tak mo2e zlo2ye o6wiadczenie'

Pytanie 6: Zamawiajqcy, w opisie przedmi
Swiadczyl uslugq osobami posiadajqcymi u
klauzuli zaslrze2one otaz stosowne przeszk
\N Zalqczniku nr 10 do SIWZ w punkcie 2 Z
Swiadczenia uslugi, pracownicy ochrony wyz

lrze2one, bqdq mogli przystqpic do pracy na
wiajqcego.
Odpowiedz: Tak PotwierdzamY.

es obowiqzk6w pracownikow wchodzi rowniez

a zieleni wokol budynku oraz

od6niezanie i
dojScia do
parkingu
i
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Kamiennej 14 oraz
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Czy w zakres obowiqzkow Wykonawcy wchodzi rownieZ wyw6z Sniegu/li6ci?

Odpowiedz: Nie.

.

Czy Zamawiajqcy zapewni pomieszczenie do przechowywania sprzqtu niezbqdnego do
utzymania czysto6ci terenu zewnqtrznego?
Odpowied2: Tak.

.

Jaka jest powierzchnia podlegajqca utrzymaniu terenu zewnqtrznego?

Odpowiedz'. ok 2520 m2.

.

W formularzu ofertowym nale2y podac kwotq ryczaltowq brutto, na ktorq skladajq siq dwie
ro2ne uslugi (dla uslug o-chrony wynosi ona 23o/o a dla utrzymania porzqdku terenow
zewnqtrznyif' ay.). Czy2amawiajqcy potwierdza, ze usluga utrzymania teren6w zewnqtrznych
(VAT 8%j stanowi jedynie nieznaczny procent caloSci przedmiotu zamowienia, natomiast
jest
przewaZajlqcq czqsciq jest usluga ochrony mienia i osob i wla5ciwq stawkq podatku VAT
23o/o?

Odpowied2: Zamawiajqcy zmieniaZalqcznik nr 1 do SIWZ nr EZ6'Ez6'2510'0212016.

