Gorzów Wlkp. 26.01.2018
Numer sprawy 1/ZP/18
WYKONAWCY

Dotyczy: wyjaśnień do specyfikacji istotnych warunków zamówienia na :

„Kompleksowe utrzymanie czystości w budynkach SĄDU OKRĘGOWEGO
W GORZOWIE WLKP., SĄDU REJONOWEGO W MIĘDZYRZECZU, SĄDU
REJONOWEGO W STRZELCACH KRAJ.
ORAZ SĄDU REJONOWEGO W SULĘCINIE WRAZ Z TERENAMI
PRZYLEGŁYMI

DO BUDYNKÓW”

Uprzejmie informuję, że do zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące specyfikacji
istotnych warunków zamówienia.
Pytanie 1
Prosimy o wskazanie właściwego terminu realizacji zamówienia dla poszczególnych części.
Terminy wskazane w rozdziale III siwz są błędne, różne od wskazanych w ogłoszeniu.
Odpowiedź zamawiającego:
Nastąpiła oczywista omyłka pisarska. Terminy wskazane w ogłoszeniu są poprawne.
Wymagany termin realizacji zamówienia:
CZĘŚĆ I - od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.
CZĘŚĆ II – od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.
CZĘŚĆ III - od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.
CZĘŚĆ IV - od dnia 01.03.2018 r. do dnia 28.02.2019 r.

Pytanie 2
Prosimy o podanie ilości osób zatrudnionych w obiektach dla Części I i Części II zamówienia
(obiekty w Gorzowie Wlkp. i Międzyrzeczu) oraz ilości dozowników mydła, podajników
papieru toaletowego i ręczników. Informacje te są niezbędne dla prawidłowej wyceny
przedmiotu zamówienia.
Odpowiedź zamawiającego:
CZĘŚĆ I - Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.
- 144 zatrudnione osoby
- dozowników mydła – 22 szt.
- podajników papieru toaletowego – 16 szt.
- podajników do ręczników – 15 szt.

CZĘŚĆ II - Sąd Rejonowy w Międzyrzeczu
- 53 zatrudnione osoby,
- dozowników mydła –8 szt.
- podajników papieru toaletowego – 12 szt.
- podajników do ręczników – 8 szt.

Pytanie 3
Dotyczy: rozdziału VI siwz "Opis sposobu przygotowania ofert" , pkt.2
Prosimy o wskazanie wymaganej zawartości oferty.
Zapis pkt.2 b) "oświadczenia i dokumenty, o których mowa w §6 ust. 1" nie
koresponduje z treścią siwz - nie występuje §6. Informacja zawarta w siwz o wymaganej
zawartości oferty jest niekompletna.
Odpowiedź zamawiającego:
Poprawna treść punktu 2b )
b) oświadczenia i dokumenty, o których mowa w części V s.i.w.z.
Pytanie 4
Prosimy o wyjaśnienie rozbieżności zapisów siwz, ogłoszenia i umowy dotyczących CZĘŚCI II
zamówienia ( dla Sądu Rejonowego w Międzyrzeczu) w zakresie poświadczenia bezpieczeństwa
dla pracowników Wykonawcy:
- wg ogłoszenia i siwz (pkt d)
"wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w ciągu dwóch tygodni od dnia
podpisania umowy zaświadczenia o niekaralności dla osób skierowanych do
realizacji zamówienia oraz w ciągu jednego miesiąca od dnia podpisania umowy
poświadczenia bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji
niejawnych oznaczonych klauzulą „zastrzeżone" i zaświadczenia o odbyciu
przeszkolenia w tym zakresie"
- wg umowy (§3 ust. 11)
" Wykonawca dostarcza Zamawiającemu listę swoich pracowników,
wykonujących usługę na terenie Zamawiającego - posiadających poświadczenie
bezpieczeństwa osobowego do klauzuli „poufne" wraz z numerem
poświadczenia bezpieczeństwa osobowego."
Jakiej kategorii poświadczenie bezpieczeństwa jest wymagane przez Zamawiającego dla Części
II zamówienia?
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający skreśla w s.i.w.z. w opisie przedmiotu zamówienia CZĘŚCI II punkt "D".
Zamawiający zmieni treść § 3 ust 11 umowy będącej załącznikiem nr 2 do s.i.w.z. na :
11. Wykonawca dostarcza Zamawiającemu listę swoich pracowników, wykonujących
usługę na terenie Zamawiającego - posiadających upoważnienie do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zaświadczenia o przeszkoleniu z ochrony z
informacji niejawnych . Listę Wykonawca na bieżąco aktualizuje. Zamawiający zastrzega
sobie prawo odmowy wpuszczenia na własny teren pracownika nie wymienionego na
liście przez Wykonawcę.
Zamawiający informuję, że załącznik nr 2 do s.i.w.z. - jest wzorem umowy, która zostanie
zawarta dla wszystkich sądów osobno oraz dostosowana na potrzeby tych sądów zgodnie z
s.i.w.z.
Pytanie 5
Prosimy o potwierdzenie, że wymóg posiadania przez pracowników Wykonawcy poświadczenia
bezpieczeństwa upoważniającego do dostępu do informacji niejawnych oznaczonych klauzulą

"zastrzeżone"/ "poufne" dotyczy tylko Części II zamówienia. Przy opisie pozostałych części
zamówienia zapis ten nie występuje.
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający dokonał zmiany s.i.w.z. oraz zmiany treści ogłoszenia poprzez wykreślenie z
Części II punku "d" oraz dodanie do Części I (Sąd Okręgowy w Gorzowie Wlkp.) w pkt. II
nowego podpunktu 3 o brzmieniu:
3. wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć w dniu rozpoczęcia świadczenia usługi dla
osób skierowanych do realizacji zamówienia upoważnienie do dostępu do informacji
niejawnych o klauzuli "zastrzeżone" oraz zaświadczenia o przeszkoleniu z ochrony z
informacji niejawnych.
Pytanie 6
1) Wg zapisów rozdziału XIII SIWZ pkt 5 / 2) / e) przed podpisaniem umowy Wykonawca
powinien dostarczyć: "oświadczenia osób (zgodnie z wykazem osób), potwierdzające
ich znajomość przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o
ochronie danych osobowych (tj.: Dz. U z 2016 r , poz.922) oraz przepisów
dotyczących odpowiedzialności karnej za naruszenie tajemnicy państwowej i
służbowej",
2) Wg zapisów rozdziału II SIWZ /uwagi dotyczące wszystkich części zamówienia/
"Osoby wykonujące usługę zobowiązane są do znajomości przepisów ustawy z dnia
5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz.
1167), ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz. U.
z 2016 r. poz. 922) oraz przepisów dotyczących odpowiedzialności karnej za
naruszenie tajemnicy państwowej i służbowej."
Powyżej przytoczone wymagania siwz w części dotyczącej ochrony informacji niejawnych nie są
równoważne obowiązkowi posiadania poświadczenia bezpieczeństwa osobowego.
Wymóg posiadana poświadczenia bezpieczeństwa osobowego wskazano w siwz tylko dla Części II
zamówienia, występuje on również we wzorze umowy ( §3 ust. 11). Czy zatem jest to wzór umowy
tylko dla części II zamówienia?
W związku z licznymi, rozbieżnymi zapisami siwz dotyczącymi wymagań dla pracowników
Wykonawcy w zakresie przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji
niejawnych, prosimy o doprecyzowanie opisu przedmiotu zamówienia, który w tym zakresie nie
jest jednoznaczny.
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający nie dokonuje zmian zapisów s.i.w.z. rozdziału XIII pkt 5 /2/e) oraz zapisów
rozdziału II uwagi dotyczącego wszystkich części zamówienia.
Zamawiający dokona zmian zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4 i 5
Pytanie 7
Dotyczy wzoru umowy (zał nr 2 do siwz):
§ 6 ust.5 Umowy przewiduje karę za niezatrudnienie osoby bezrobotnej, zapisy siwz nie wskazują
takiego warunku. Prosimy o dostosowanie umowy do zapisów siwz.
Odpowiedź zamawiającego:
Zamawiający zmienia brzmienie treści § 6 ust. 5 umowy będącej załącznikiem nr 2 do
s.i.w.z.
na :
5. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu w przypadku niezatrudnienia osób
wykonujących usługę sprzątania (zgodnie z wykazem) na podstawie umowy o pracę
lub zmianę sposobu zatrudnienia tych osób w trakcie realizacji przedmiotu Umowy

- karę umowną w wysokości 0,5% całkowitej ceny brutto umowy wskazanej w § 4
ust. 1 za każdy rozpoczęty miesiąc kalendarzowy niezatrudnienia pojedynczej
osoby na umowę o pracę.. Kara umowna liczy się oddzielnie dla każdej z osób
wymienionych w wykazie, która nie została zatrudniona na podstawie umowy o
pracę.
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