Wyjaśnienie do treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia znak sprawy: ZP- AN.272.5.2020
z dnia 15.07.2020 r.

Nasz znak:
ZP-AN.272.5.2020

Data:
23.07.2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia pn. Bezpośrednia ochrona
fizyczna osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie
przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz budynku Centrum Użyteczności w Ostródzie
przy ul. Jana III Sobieskiego 9 – wraz z przynależnym terenem.

W odpowiedzi na zapytanie wniesione do treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia jw.,
informuję jn.
ZAPYTANIE (e-mail) z dnia 22.07.2020 r.
Pytanie:
Z ogłoszenia o zamówieniu wynika, że średnia liczba roboczogodzin w miesiącu dla obydwu
posterunków wynosi 1.124 RBG. Zamawiający w projekcie umowy zawarł zapis, że wykonawca do
realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnić musi 8 pracowników ochrony. Po podzieleniu średniej
liczby roboczogodzin w miesiącu na 8 pracowników, wynika, że 1 pracownik ochrony wypracowuje
w miesiącu ok. 140 RBG. Tym samym nie wypracowuje normatywu godzin w etacie (168 RBG /
miesięcznie). W związku z powyższym proszę o udzielenie informacji, czy Zamawiający dopuszcza
zatrudnienie przez wykonawcę 6 pracowników ochrony do realizacji przedmiotu zamówienia, przy
czym wykonawca zobowiązany jest zapewnić ciągłość obsady na posterunkach podczas np. urlopów
lub zwolnień lekarskich pracowników ochrony?
Odpowiedź:
Postanowienia zawarte w sekcji I ust. 5 pkt 1 ogłoszenia o zamówieniu oraz w § 1 ust. 4 pkt 1 projektu
umowy (zał. nr 3 do ogłoszenia) pozostają bez zmian.
Wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę co najmniej 8 osób (w przeliczeniu na pełne etaty),
daje Zamawiającemu gwarancję zachowania ciągłości świadczenia usługi na obydwu posterunkach
objętych przedmiotem zamówienia przez osoby odpowiednio przeszkolone i w pełni zaznajomione ze
specyfiką chronionych obiektów, co jest niezwykle istotne dla prawidłowej realizacji powierzonej
usługi. Wymóg ten zabezpiecza sytuacje, w których pracownicy ochrony korzystać będą
z przysługujących im uprawnień pracowniczych takich jak urlopy wypoczynkowe, urlopy
okolicznościowe, zwolnienia lekarskie, bądź też inne usprawiedliwione nieobecności w pracy
wymagające zastępstwa, niekiedy natychmiastowego. System zapewniający po 4 pracowników
ochrony na posterunek (w przeliczeniu na pełne etaty) zapewnia pełen profesjonalizm świadczonej
usługi, eliminując tym samym przypadkowość w obsadzie posterunków osobami niezaznajomionymi
z obiektami podlegającymi ochronie oraz z wymaganiami Zamawiającego. Nadto, zgodnie
z wyjaśnieniem z dnia 21.07.2020 r. (odpowiedź na pytanie 2) Zamawiający wymaga aby czynności,
o których mowa w § 3 ust. 4 pkt 5 ogłoszenia, wykonywane były przez osoby zatrudnione na
podstawie umowy o pracę także w przypadkach przekraczających limit 168 godzin miesięcznie,
co również wyklucza możliwość posiłkowania się przez Wykonawcę osobami zatrudnionymi doraźnie
w innych formach aniżeli umowa o pracę, np. na podstawie umowy zlecenia.

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

