
N~Z Narodowy Fundusz ZdrowiaCentrala w Warszawie
Biuro Administracyjno-Gospodarcze

znak: BAG.261.1.18.2018 Warszawa, 20 sierpnia 2018 r.

Do wszystkich zainteresowanych

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, którego przedmiotem
są „Uslugi ochrony fizycznej w pomieszczeniach zajmowanych przez Centralę NFZ w budynku
przy ul. Grójeckiej 186 i ni. Ilankiewicza 2 w terminie od 01.10.2018 r. — 01.10.2020 r.

Do Zamawiającego w dniach 8-9 sierpnia 2018 r. wplynęły zapytania dotyczące zapisów ogłoszenia.
Zgodnie z art. 38 ust. I ustawy Pzp Komisja udziela następujących odpowiedzi:
i~y~anie nr 1
Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie osoby do relacji usługi musza być wpisane na listę
kwalifikowanych pracowników ocbrony?
Odpowiedź
Wymogi dotyczące osób kierowanych do realizacji zamówienia określa załącznik nr I do Specyfikacji.

Pytanie nr 2
Czy w ochronie całodobowej dopuszczona będzie zmienność składu zmiany co 24 godziny?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza zmianowość pracowników do 24 godzin (praca w systemie 12/24 lub 24/48),
z zachowaniem przepisów dotyczących czasu pracy.

Pytanie nr 3
Jakie wyposażenie mają mieć pracownicy kwalifikowani na posterunkach?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników w środki przymusu bezpośredniego (stosownie do
potencjalnych zagrożeń), o których mowa w art. 36 ust. I ustawy o ochronie osób i mienia,
z wyłączeniem pkt 5.
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Pytanie nr 4
Na jakiej podstawie Zamawiający zdefiniował liczbę min. 14 pracowników do relacji zadań
posterunkowych, a tym samym dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego
w pkt. 2 formularza ofertowego dotyczącego liczby pracowników, których wykonawca zatrudni przy
realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę (jednak
nie więcej niż 14) Wykonawca, który zaoferuje 14 i więcej pracowników otrzyma taką samą liczbę
punktów.
Wg opisu czasu pracy Zamawiający wymaga 4-ech posterunków całodobowych oraz dwa 1 0-cio godzinne
w dni robocze, razem ponad 3300 roboczogodzin miesięcznie. Etatowo do zapewnienia takiej liczby
koniecznych będzie co najmniej 19 pracowników w wymaganej formie zatrudnienia ( 3300/168 = 19,64).

Postanowienia SIWZ dla 14 pracowników są nie wystarczające do wyczerpania godzin etatowych. Zatem
czy skierowany 15 —ty pracownik może być niekwalifikowany?

Odpowiedź
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje pkt 16.2 SIWZ: Kryterium — zatrudnienie (B).
Powyższy zapis otrzymuje brzmienie:
„Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia wykonawcy złożonego w pkt. 2 formularza
ofertowego dotyczącego liczby pracowników, których wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu
zamówienia w pełnym wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę jednak nie mniej niż 14.
W kryterium tym oferta może otrzymać do 30 pkt.
Punkty zostaną obliczone zgodnie z tabelą:

Oferowana liczba pracowników w pełnym wymiarze Liczba punktów
czasu pracy, na podstawie umowy o pracę.

14 0

powyżej 14 do 20 15

powyżej 20 30

Pytanie nr 5
Na których posterunkach mogą występować pracownicy nie wpisani na listę kwalifikowanych?
Odpowiedź
Zgodnie z zapisami załącznika nr 1 do SIW, Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy byli wpisani
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.

Pytanie nr 6
Jeśli wszędzie kwalifikowani, wnoszę o modyfikację i zmianę na dysponowanie co najmniej
19 osobami przeznaczonymi do sprawowania ochrony bezpośredniej i wpisanymi na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, prowadzoną zgodnie z art. 28 ustawy z dnia
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób \i mienia (Dz. U. z 2017 r., poz. 2213 tekst jednolity, z późn. zm.).;
oraz uwzględnienie powyższego w kryterium.
Nadmieniamy że wpisanie w
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„Oświadczenie dotyczące liczby pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy, na
podstawie umowy o pracę.

Oświadczamy, że przy realizacji przedmiotu zamówienia zatrudnimy pracowników w pełnym
wymiarze czasu pracy, na podstawie umowy o pracę (jeżeli kryterium jest oferowane)”

LICZBY 14 będzie spełnieniem min. wymagań SIWZ co do dysponowania i jednoznacznie nie gwarantuje
spełnienia warunku umów o prace w pełnych etatach.

Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie nr 7
Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający
oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę
zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?
Odpowiedź
Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze
roboczogodzin dla tego samego pracownika i informuje, że nie ponosi w tej kwestii odpowiedzialności.

Pytanie nr 8
Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na
podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej stawki godzinowej na
podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP?

Odpowiedź
Patrz odpowiedź na pytanie 7.

Pytanie nr 9
Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium „posiadanie ważnego certyfikatu
Iso 9001 i AQAP 2120 w zakresie realizacji usług fizycznej ochrony osób i mienia” jeżeli
w przypadku udziału konsorcjum, jeden z konsorcjantów przedstawi ważne certyFikaty ISO 9001
iAQAP 2120?

Odpowiedź
Zamawiający potwierdza, że przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium posiadanie ważnego
certyfikatu ISO 9001 i AQAP 2120 jeżeli w przypadku udziału konsorcjum, jeden z konsorcjantów
przedstawi ważne certyfikaty ISO 9001 i AQAP 2120.

Pytanie nr 10
Czy Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium „świadectwo bezpieczeństwa
przemysłowego potwierdzające zdolność jednostki organizacyjnej do ochrony informacji niejawnych
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182,
poz. 1228 z późn. zm.)” jeżeli w przypadku udziału konsorcjum, jeden
z konsorcjantów przedstawi świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego potwierdzające zdolność
jednostki organizacyjnej do ochrony informacji niejawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o
ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228 z późn. zm.)?

3



Odpowiedź
Zamawiający potwierdza że przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium świadectwo bezpieczeństwa
przemysłowego potwierdzające zdolność jednostki organizacyjnej do ochrony informacji niejawnych
zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 182, poz.
1228 z późn. zm.)” jeżeli w przypadku udziału konsorcjum, jeden z konsorcjantów przedstawi ważne
świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego.

Pytanie nr 11
Wnoszę o modyfikację par.7 ust.5 Umowy, w zakresie: „w przypadku odstąpienia od umowy przez
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zobowiązuje się do zapłaty kary
umownej, w wysokości 20% 10% wynagrodzenia brutto o którym mowa w par.3 ust.7 Umowy,
wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej części Przedmiotu Umowy, w przypadku odstąpienia
Wykonawcy od Umowy lub rozwiązanie Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po jego stronie.
Zastrzeżenie Zamawiającego do naliczenia kary umownej do całości przedmiotu zamówienia w każdym
czasie odstąpienia od umowy jest niezgodne z zasadami współżycia społecznego. Odstąpienie,
rozwiązanie może nastąpić pod koniec kontraktu a Zamawiający zastrzega sobie naliczenie kary do całości
kontraktu.

Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 12
Wnoszę o modyfikację par.7 ust.l Umowy, w zakresie: „ wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę
umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia miesięcznego brutto określonego w par.3 ust. 1-6 Umowy”.
Zamówienia na usługi ochrony są zamówieniami nisko marżowymi dla wykonawców. Niezależnie od

przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść
umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem
zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie
powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert.
Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego
Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien
jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy
do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych
koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych
konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia

wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej
umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do
zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.

Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
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Pytanie nr 13
Wnoszę o modyfikację par.7 ust.1 pkt.b Umowy, w zakresie: zawinione nienależyte wykonywanie umowy
przez Wykonawcę wykonywania przez pracowników Wykonawcy obowiązków z naruszeniem
obowiązujących przepisów oraz warunków zawartej umowy”. Zastosowany zapis umowny odpowiada
treści art.471 KC „dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub
nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest
następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”. Zasadą regulującą kwestie
odpowiedzialności jest tu domniemanie zawinienia Po stronie dłużnika, które dłużnik może obalić
przedstawiając stosowne dowody na brak zawinienia.

Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 14
Czy Zamawiający dopuszcza osoby niepełnosprawne do realizacji przedmiotowej usługi?

Odpowiedź
Wymogi dotyczące osób kierowanych do realizacji zamówienia określa załącznik nr I do Specyfikacji.

Pytanie nr 15
Proszę o określenie procedury nałożenia kary umownej.

Odpowiedź
Zapisy dotyczące kar umownych określa ~ 7 załącznika nr 2 do SIWZ.

Pytanie nr 16
Wnoszę o wykreślenie par.7 ust.7 Umowy ze względu na brak możliwości reakcji Wykonawcy na
wystawioną przez Zamawiającego notę księgową. Zaznaczam, iż prawo do zatrzymania Wykonawcy
części wynagrodzenia z tytułu wykonywanej usługi może doprowadzić do utraty płynności finansowej.
Wykonawca chce mieć możliwość odniesienia się do decyzji Zamawiającego. Automatyczne zatrzymanie
wynagrodzeniajest naruszeniem zasad współżycia społecznego, stąd wnoszę o wykreślenie zapisu.

Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

i~y~ą~iie nr 17
Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy, zapisu: „ Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia
pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero Po jego
bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną”.

Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.
Pytanie nr 18
Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy, zapisu : „ Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze
skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego
wynagrodzenia”.
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Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Pytanie nr 19
Wnoszę o modyfikację par.1 1 ust.1 pkt. b Umowy, w zakresie: „ wysokości minimalnego wynagrodzenia
za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę albo
wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”. Powyższa zmiana została wprowadzona w
wyniku nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za
pracę oraz niektórych innych ustaw.

Odpowiedź
W odpowiedzi na zapytanie Zamawiający modyfikuje ~ 11 ust.1 pkt. b Umowy, który otrzymuje
brzmienie:

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę”

Pytanie nr 20
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych
osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z
obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu.

Wzajemna umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

zawarta dnia _____________ pomiędzy:

(zwana dalej „Umową”)

(*dane podmiotu który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „Zleceniodawca”

reprezentowana przez:
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oraz

________________________________ (*dane podmiotu który umowę zawiera)

zwany w dalszej części umowy „Wykonawca”

reprezentowana przez:

zwani w dalszej części umowy „Administratorami danych” lub „Podmiotami
przetwarzającymi”

*1

Powierzenie przetwarzania danych osobowych

1. Administratorzy danych powierzają Podmiotom przetwarzającym, w trybie art. 28 ogólnego
rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwanego w dalszej części
„Rozporządzeniem”) dane osobowe do przetwarzania, na zasadach
i w celu określonym w Umowie.

2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się przetwarzać powierzone im w formie pisemnej i
elektronicznej dane osobowe zgodnie z Umową, Rozporządzeniem oraz z innymi
przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane
dotyczą.

3. Podmioty przetwarzające oświadczają, iż stosują środki bezpieczeństwa spełniające
wymogi Rozporządzenia.

Zakres i cel przetwarzania danych przez Wykonawcę

1. Wykonawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w postaci
wizerunku, imion i nazwisk, adresu zamieszkania, numeru dowodu, numeru PESEL, tablic
rejestracyjnych, obejmujących pracowników, klientów, dostawców lub innych osób
współpracujących z Wykonawcą.

2. Powierzone przez Zleceniodawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę
wyłącznie w celu realizacji umowy z dnia nr
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(„Umowa na realizację usług”)

Zakres i cel przetwarzania danych przez Zleceniodawcę

1. Zleceniodawca będzie przetwarzał, powierzone na podstawie umowy dane zwykłe w
postaci wizerunku, imion i nazwisk, adresu zamieszkania, numeru dowodu, numeru
PESEL, tablic rejestracyjnych, obejmujących pracowników, klientów, dostawców lub
innych osób współpracujących z Wykonawcą.

3. Powierzone przez Wykonawcę dane osobowe będą przetwarzane przez Wykonawcę
wyłącznie w celu realizacji Umowy na realizację usług.

Sposób wykonania Umowy w zakresie przetwarzania danych osobowych

1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich środków
technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa
w art. 32 Rozporządzenia.

2. Podmioty przetwarzające zobowiązują się dołożyć należytej staranności przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do nadania upoważnień do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji
Umowy.

4. Podmioty przetwarzające zobowiązują się zapewnić zachowanie w tajemnicy,
(o której mowa w art. 28 ust 3 pkt b Rozporządzenia) przetwarzanych danych przez osoby,
które upoważnią do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy,
zarówno w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzającym, jak Po jego ustaniu.

5. Podmioty przetwarzające Po zakończeniu świadczenia usług związanych
z przetwarzaniem usuwają/zwracają Administratorom danych wszelkie dane osobowe
(należy wybrać czy podmiot przetwarzający ma usunąć czy zwrócić dane) oraz usuwają
wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego
nakazują przechowywanie danych osobowych.
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6. W miarę możliwości Podmiot)” przetwarzające pomagają Administratorom danych
w niezbędnym zakresie wywiązywać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby,
której dane dotyczą oraz wywiązywania się z obowiązków określonych w art. 32-36
Rozporządzenia.

Prawo kontroli

1. Administratorzy danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporządzenia mają prawo kontroli,
czy środki zastosowane przez Podmioty przetwarzające przy przetwarzaniu i
zabezpieczeniu powierzonych danych osobowych spełniają postanowienia Umowy.

2. Podmioty przetwarzające udostępniają Administratorom danych wszelkie informacje
niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 Rozporządzenia.

Podpowierzenie

1. Podmioty przetwarzające mogą powierzyć dane osobowe objęte Umową do dalszego
przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu
uprzedniej pisemnej zgody Administratorów danych.

2. Przekazanie powierzonych danych do państwa trzeciego może nastąpić jedynie na pisemne
polecenie Administratora danych chyba, że obowiązek taki nakłada na Podmiot
przetwarzający prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego, któremu podlega Podmiot
przetwarzający. W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Podmiot
przetwarzający informuje Administratora danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to
nie zabrania udzielania takiej informacji
z uwagi na ważny interes publiczny.

3. Podwykonawcy, o którym mowa w ~6 ust. 1 Umowy winni spełniać te same gwarancje i
obowiązki jakie zostały nałożone na Podmioty przetwarzające
w Umowie.

4. Podmioty przetwarzające ponoszą pełną odpowiedzialność wobec Administratorów danych
za niewywiązanie się ze spoczywających na podwykonawcy obowiązków ochrony danych.
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Odpowiedzialność Podmiotów przetwarzających

Podmioty przetwarzające są odpowiedzialne za udostępnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treścią Umowy, a w szczególności za udostępnienie powierzonych
do przetwarzania danych osobowych osobom nieupoważnionym.

Czas obowiązywania Umowy

Umowa została zawarta na czas realizacji Umowy na realizację usług.

Zasady zachowania poufności

1. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji, danych, materiałów, dokumentów i danych osobowych otrzymanych od
Administratorów danych i od współpracujących z nim osób oraz danych uzyskanych w
jakikolwiek inny sposób, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub
elektronicznej („Dane Pouń~e”).

2. Podmioty przetwarzające oświadczają, że w związku z zobowiązaniem do zachowania w
tajemnicy Danych Poufnych nie będą one wykorzystywane, ujawniane ani udostępniane
bez pisemnej zgody Administratorów danych w innym celu niż wykonanie Urnowy, chyba
że konieczność ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowiązujących przepisów
prawa lub Umowy.

3. Podmioty przetwarzające zobowiązują się do dołożenia wszelkich starań w celu
zapewnienia, aby środki łączności wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz
przechowywania danych poufnych gwarantowaly zabezpieczenie Danych Poufnych w tym
w szczególności danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostępem osób
trzecich nieupoważnionych do zapoznania się z ich treścią.

~1o

Postanowienia końcowe

1. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzrniących egzemplarzach dla każdej ze Stron.

2. W sprawach nieuregulowanych zastosowanie będą mialy przepisy Kodeksu cywilnego oraz
Rozporządzenia.

L
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Zleceniodawca Wykonawca

*nałeży uzupełnić odpowiednio.

Odpowiedź
Zamawiający pozostawia zapisy SIWZ bez zmian.

Zamawiający informuje, iż w związku z wprowadzonymi zmianami nie zachodzi
konieczność zmiany terminu składania i otwarcia ofert.

~
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