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08/POIR/2019                                                                                                                 Warszawa, 23.07.2019r. 
 
 

Odpowiedzi na pytania i modyfikacje Zapytania ofertowego 
 

w postępowaniu na świadczenie usług ochrony fizycznej Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (FNP). 
 
Zamawiający, Fundacja na rzecz Nauki Polskiej z siedzibą w Warszawie przy ul. I. Krasickiego 20/22, 02-
611 Warszawa informuje, że odpowiada na pytania Wykonawców i modyfikuje treść Zapytania 
ofertowego w sposób określony niżej. 
Wszystkie odpowiedzi i modyfikacje Zapytania są integralną jego częścią i są wiążące dla 
Zamawiającego i Wykonawców od dnia ich publikacji. 
Zamawiający jednocześnie informuje, że termin składania ofert pozostaje bez zmian. 
 
Pytanie nr 1: 
Czy każda roboczogodzina pracownika ochrony musi być wypracowana na podstawie umowy o pracę, 
czy też 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 dodatkowych wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika 
(zatrudnienie na umowę zlecenie)? 
 
Odpowiedź nr 1: 
Zamawiający oprócz wymogu zawarcia z pracownikiem umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin 
pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w ewentualnym dodatkowym wymiarze 
roboczogodzin dla tego samego pracownika, z zastrzeżeniem wszelkich obowiązujących norm i 
przepisów prawa pracy. 
 
Pytanie nr 2: 
Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z §2 ust. 14 Wzoru Umowy Zamawiający dopuszcza 
podwykonawstwo.  
 
Odpowiedź nr 2: 
Zamawiający podtrzymuje brzmienie zapisu § 2 ust. 14 Istotnych postanowień umowy w brzmieniu: 
Przedmiot Umowy Wykonawca wykonywać będzie osobiście lub przy pomocy podwykonawców 
zawodowo trudniących się wykonywaniem usług objętych Umową. 
 
Pytanie nr 3: 
Zwracam się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia umożliwiającego stronom 
rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym wypowiedzeniem. 
W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie zawierania umowy 
strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących mieć negatywny 
wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak również w sposób 
kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich wypadkach. 
Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu stworzenie podstaw 
prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z określonych powodów nie 
są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na dotychczasowych warunkach. Mając 
na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli pojawianie się nowych technologii wykonywania 
zamówień, czy też nowych środków, może po kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym 
również zamawiający będzie chciał skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy 
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przed upływem jej obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie 
zawierają w tym zakresie żadnych zakazów 
 
Odpowiedź nr 3: 
Zamawiający podtrzymuje zapis § 7 ust. 5 Istotnych postanowień umowy w brzmieniu: 
Każda ze Stron ma prawo wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 60-dniowego terminu wypowiedzenia 
ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. Oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy musi być 
sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. 
 
Pytanie nr 4: 
Waloryzacja GUS 
Uprzejmie proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia umownego o 
wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych?  
Mając na uwadze długi okres realizacji zamówienia oraz dynamikę wzrostu cen towarów i usług – (Ceny 
towarów i usług konsumpcyjnych w maju 2019 r. w stosunku do poprzedniego miesiąca, wzrosły o 0,2% 
(przy wzroście cen towarów – o 0,6% i spadku cen usług – o 0,9%). W porównaniu z analogicznym 
miesiącem ub. roku ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 2,4% (w tym usług – o 3,3% i 
towarów – o 2,0%)) - dążąc do ustalenia optymalnej ceny za wykonanie przedmiotowej usługi (tj. bez 
zbędnego podnoszenia ceny ofertowej o rezerwę na wypadek ewentualnego dalszego wzrostu cen 
produktów, surowców, materiałów oraz energii) prosimy o wprowadzenie do umowy zapisu o treści: 
„Strony ustalają, że wynagrodzenie za przedmiot podlega raz do roku (w pierwszym kwartale każdego 
rozpoczętego roku realizacji umowy) waloryzacji według wskaźnika wzrostu cen, publikowanego przez 
GUS w Biuletynie Statystycznym. Waloryzacja będzie naliczana od dnia ........... 20….r. Naliczenie 
waloryzacji następuje wskaźnikiem za rok poprzedni”. 
 
Odpowiedź nr 4: 
Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji wynagrodzenia umownego o wskaźnik wzrostu cen towarów i 
usług konsumpcyjnych. 
Jednocześnie Zamawiający modyfikuje brzmienie § 10 ust. 2 pkt 3 Istotnych postanowień umowy, 
który przyjmuje następujące brzmienie: 
zmianie wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w razie zmiany ustawowych zasad dotyczących 
wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej lub 
podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub dotyczących wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, które będą miały wpływ na koszty wykonania 
zamówienia przez Wykonawcę. Wysokość wynagrodzenia Wykonawcy zostanie zmieniona 
odpowiednio do wpływu zmian na koszty wykonania zamówienia. Zamawiający zastrzega sobie prawo 
żądania od Wykonawcy przedstawiania dokumentów uzasadniających zmianę wynagrodzenia, 
 
Pytanie nr 5: 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby każda z firm wchodząca w skład 
konsorcjum firm wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT. 
 
Odpowiedź nr 5: 
Zamawiający nie wyraża zgody, aby każda z firm wchodząca w skład konsorcjum firm wystawiała 
Zamawiającemu osobną fakturę VAT. Zamawiający wymaga, aby w przypadku konsorcjum tylko 
jeden konsorcjant wystawiał Zamawiającemu faktury VAT. Wykonawca przed zawarciem umowy ma 
obowiązek poinformować Zamawiającego, który podmiot wchodzący w skład konsorcjum będzie 
wystawiał faktury VAT. 
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Pytanie nr 6: 
Zamawiający w załączniku nr 2 do SIWZ wymaga: 
a) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca w każdym czasie podczas obowiązywania umowy, w 
stosunku do osoby wyznaczonej do wykonywania ochrony w siedzibie Zamawiającego, ma obowiązek 
przedłożyć aktualną (wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem wezwania) informację z 
Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w lit. c.”. 
Prosimy o potwierdzenie, że wystarczy oświadczenie o niekaralności pracowników złożone przez 
Wykonawcę i Zamawiający nie będzie wymagał wypisów z KRK. Prośba ta wynika z faktu, iż GIODO w 
dniu 15.02.2013 r. zajęło negatywne stanowisko w sprawie żądania informacji z KRK, które powinno 
być przestrzegane przez instytucje Zamawiających. Zaznaczam, iż wewnętrzne zarządzenia 
Zamawiającego nie mogą uchylać ustawy, stad wnioskuję o uznanie wyłącznie oświadczeń o 
niekaralności pracowników złożonych przez Wykonawcę. 
 
Odpowiedź nr 6: 
Zamawiający potwierdza, że zamiast informacji z KRK, o której mowa w ust. 2 pkt 1 lit. d OPZ, 
Wykonawca może przedstawić Zamawiającemu oświadczenie w formie pisemnej o niekaralności osoby 
wyznaczonej do wykonywania ochrony w siedzibie Zamawiającego. 
 
Pytanie nr 7: 
W pkt. V ppkt.1 Zamawiający żąda złożenia oferty w formie skanu na podany adres meilowy. Czy to 
oznacza, że wszystkie dokumenty, które mają być załączone do oferty, które żąda Zamawiający maja 
być wysłane drogą meilową? Nie należy składać je do koperty i przesłać lub złożyć u Zamawiającego? 
Czy będzie lub nie będzie oficjalne jawne otwarcie kopert zgodnie z ustawą o zamówieniach 
publicznych?  
 
Odpowiedź nr 7: 
Zamawiający potwierdza, że korespondencja w postępowaniu pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą 
odbywa się tylko w formie elektronicznej z tym, że zgodnie z Dz. II ust. 8 pkt 1 Zapytania ofertowego 
wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje, przekazywane Zamawiającemu w 
postępowaniu, powinny mieć formę skanów, które należy przesyłać za pomocą poczty elektronicznej 
e-mail na adres: zamowienia@fnp.org.pl. Fundacja nie jest podmiotem zobowiązanym do stosowania 
ustawy Prawo zamówień publicznych, w zw. z tym jawne otwarcie ofert, o którym mowa w art. 86 ust. 
2 PZP, nie jest przewidziane. 
 
Modyfikacja Zapytania ofertowego: 
Zamawiający informuje, że na podstawie Dz. VII ust. 9 Zapytania ofertowego: 
1. Dz. IV ust. 2 Zapytania ofertowego przyjmuje następujące brzmienie: 
Ocena ofert zostanie przeprowadzona wyłącznie w oparciu o przedstawione poniżej kryterium: 
Cena brutto za całość zamówienia – 80%, 
Doświadczenie – 20%. 
2. Dz. IV ust. 8 Zapytania ofertowego przyjmuje następujące brzmienie: 

1) Sposób przyznawania punktów w kryterium Cena brutto zostaną przyznane według 
następujących zasad: 
a) Liczba punktów = (cena oferty najtańszej/cena oferty badanej) x 80 
b) Końcowy wynik powyższego działania zostanie zaokrąglony do dwóch miejsc po przecinku 
c) Maksymalna liczba punktów, którą może uzyskać oferta w tym kryterium to 80 punktów; 

2) Sposób przyznawania punktów w kryterium Doświadczenie zostaną przyznane według 
następujących zasad: 
a) Oferta Wykonawcy otrzyma dodatkowe punkty w przypadku, gdy Wykonawca wykaże, że 

posiada większe doświadczenie w realizacji zamówień, o których mowa w Dz. III ust. 1 pkt 
4 lit. a Zapytania ofertowego; 
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b) Zamawiający, na podstawie informacji wskazanych przez Wykonawcę w ust. 5 Formularza 
ofertowego, będzie przyznawał poszczególnym ofertom następującą liczbę punktów: 

 za wykonanie 3-4 zamówień Wykonawca otrzyma 5 pkt, 

 za wykonanie 5-6 zamówień Wykonawca otrzyma 10 pkt, 

 za wykonanie 7-8 zamówień Wykonawca otrzyma 15 pkt, 

 za wykonanie 9 lub więcej zamówień Wykonawca otrzyma 20 pkt; 
c) Zamawiający przyzna dodatkowe punkty tylko za zamówienia, których należyte wykonanie 

lub wykonywanie potwierdzone jest referencjami lub innymi dokumentami, o których 
mowa w Dz. III ust. 2 pkt 2 Zapytania ofertowego; 

d) Maksymalna liczba punktów, jaką można otrzymać w kryterium Doświadczenie to 20 pkt; 
e) Zamawiający zastrzega, że w przypadku Wykonawców występujących wspólnie, będzie 

oceniał doświadczenie tylko jednego Wykonawcy/konsorcjanta tego, który wykazał 
największą liczbę samodzielnie wykonanych zamówień, o których mowa w Dz. III ust. 1 pkt 
4 lit. a Zapytania ofertowego; 

f) Zamawiający zastrzega również, że Wykonawcy wykazując posiadanie doświadczenia 
(wykazując realizowane lub zrealizowane zamówienia, o których mowa w Dz. III ust. 1 pkt 4 
lit. a Zapytania ofertowego) nie mogą polegać na potencjale podmiotów trzecich. 

 


