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DZP.341.42.2017              Radom, dnia 16.08.2017 r. 

 
 

............................................... 
 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę 
ochrony osób i mienia dla Mazowieckiego Szpitala Specjalistycznego Sp. z o. o. (sprawa 
DZP.341.42.2017) 

 
 

Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r.. poz. 2164 z późń. 
zm.) Mazowiecki Szpital Specjalistyczny Sp. z o. o., w załączeniu przesyła pytania Wykonawców wraz z odpowiedziami 
dotyczącymi przedmiotowego postępowania: 

 
Pytanie Odpowiedź 

1. Proszę o podanie jak często dochodzi do wezwania Patrolu 
mobilnego (w skali miesiąca)? 

Min. 4-5 razy w miesiącu 

2. W jakim terminie Zamawiający przewiduje rozpoczęcie 
realizacji usługi? 

Od 01.09.2017r. 

3. Czy Wykonawca dobrze rozumie, że Patrol Mobilny powinien 
robić objazd terenu Szpitala co najmniej raz dziennie w 
godzinach 17.00- 5.00 w dniu robocze i co najmniej raz 
dziennie w weekendy i święta? 

TAK 

4. Jaka jest odległość między rejestratorem a kamerami które 
Wykonawca ma zainstalować na obiekcie? 

Max 200 m 

5. Jak często w skali miesiąca dochodzi do sytuacji opisanych w 
części II ust. I pkt. 16 i 17 Załącznika nr 1 do umowy – Opis 
przedmiotu zamówienia? 

Około 2-3 razy w tygodniu , tj. od 8 do 12 razy w 
skali miesiąca 

6. Prosimy o potwierdzenie, iż oferta powinna być skalkulowana 
na podstawie aktualnych na 2017 rok minimalnych wysokości 
wynagrodzeń a nie prognozowanych na rok 2018? 

TAK 

7. Zamawiający zawarł w części II ust. XIII pkt. 4 Załącznika nr 
1 do umowy – Opis przedmiotu zamówienia zapis, iż 
„Pomieszczenie socjalne dla pracowników ochrony 
Zamawiający udostępni Wykonawcy odpłatnie na podstawie 
odrębnej umowy najmu.” Proszę o informację jakie koszty 
miesięczne powinien z tego tytułu przewidzieć Wykonawca? 

Koszt miesięczny to netto 487,97 zł + waloryzacja (1 
x na rok o wskaźnik inflacji począwszy do 
01.01.2018r) 

8. W związku, że umowa będzie podpisana na okres 48 
miesięcy, prosimy w Załączniku nr 5 do SIWZ, o dopisanie § 
7 pkt. o następującym brzmieniu: „Każdej ze stron 
przysługuje prawo rozwiązania umowy z zachowaniem 3 
miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie 
winno być dokonane w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności.”  

Zamawiający modyfikuje brzmienie § 7 Załączniku 
nr 5 do SIWZ - wzoru umowy dodając pkt. 8 o 
brzmieniu: 
„8. Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania 
umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu 
wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być 
dokonane w formie pisemnej, pod rygorem 
nieważności.” 

9. Proszę o doprecyzowanie terminu płatności faktury VAT, 
ponieważ w Załączniku nr 1 – Oferta pkt. B ppkt. 6 występuje 

Zamawiający modyfikuje brzmienie § 5 pkt. 4 
Załącznika nr 5 do SIWZ - wzoru umowy, w 
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termin płatności do 30 dni natomiast w Załączniku nr 5 – 
Umowa w § pkt. 4 mowa jest o terminie 45 dni.  

następujący sposób: 
„4. Płatność wynagrodzenia nastąpi przelewem w 
terminie 30 dni od daty otrzymania przez 
Zamawiającego faktury zgodnej z postanowieniami 
ust. 2 i 3, przy czym za dzień zapłaty uważa się 
dzień obciążenia rachunku bankowego 
Zamawiającego.” 

10. Proszę o zmianę zapisów odnoście przedstawienia 
Zamawiającemu nowej polisy ubezpieczeniowej, 
Zamawiający w § 4 ust. 9 wymaga „Wykonawca przez cały 
okres umowy będzie posiadał ubezpieczenie od prowadzonej 
działalności na kwotę […] obejmującą działalność w zakresie 
przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
kopii polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej 
działalności na dwa miesiące przed upływem terminu 
ważności ubezpieczenia przedłożonego w ofercie, przy czym 
suma ubezpieczenia nie może zostać zmniejszona. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania ważnej polisy 
ubezpieczeniowej przez cały okres trwania niniejszej umowy. 
Niedostarczenie polisy jest traktowane jako nienależyte 
wykonanie umowy.” Ponieważ polisy ubezpieczeniowe nie są 
odnawiane z takim wyprzedzeniem, proszę o zmianę 
powyższego zapisu na następujący „Wykonawca przez cały 
okres umowy będzie posiadał ubezpieczenie od prowadzonej 
działalności na kwotę […] obejmującą działalność w zakresie 
przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do dostarczenia 
Zamawiającemu potwierdzonej za zgodność z oryginałem 
kopii polisy ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej 
działalności przed upływem terminu ważności ubezpieczenia 
przedłożonego w ofercie, przy czym suma ubezpieczenia nie 
może być mniejsze niż wymagane w postępowaniu. Ponadto 
Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania ważnej polisy 
ubezpieczeniowej przez cały okres trwania niniejszej umowy. 
Niedostarczenie polisy jest traktowane jako nienależyte 
wykonanie umowy.” 

Zamawiający modyfikuje brzmienie § 4 pkt. 9 
Załącznika nr 5 do SIWZ - wzoru umowy, w 
następujący sposób: 
„ 9. Wykonawca przez cały okres umowy będzie 
posiadał ubezpieczenie od prowadzonej działalności 
na kwotę […] obejmującą działalność w zakresie 
przedmiotu umowy oraz zobowiązany jest do 
dostarczenia Zamawiającemu potwierdzonej za 
zgodność z oryginałem kopii polisy 
ubezpieczeniowej OC w zakresie prowadzonej 
działalności na dwa tygodnie przed upływem 
terminu ważności ubezpieczenia przedłożonego w 
ofercie, przy czym suma ubezpieczenia nie może 
zostać zmniejszona. Ponadto Wykonawca 
zobowiązany jest do przedkładania ważnej polisy 
ubezpieczeniowej przez cały okres trwania niniejszej 
umowy. Niedostarczenie polisy jest traktowane jako 
nienależyte wykonanie umowy.” 
 

11. Zamawiający w § 3 pkt. 7 Załącznika nr 5 do SIWZ – umowa 
zastrzegł możliwość zmiany wynagrodzenia w przypadkach: 
– zmiany stawki podatku VAT 
- zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę 

ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 
października 2002 r o minimalnym wynagrodzeniu za 
pracę 

- zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki 
na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne – jeżeli zmiany 
te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia 
przez Wykonawcę” 

Proszę o dopisanie w powyższym pkt. zapisu : „Zmiana 
wynagrodzenia wchodzi w życie z dniem zmiany przepisów, 
które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia 
Wykonawcy” 

NIE, Zamawiający  podtrzymuje zapisy siwz  

12. W związku z tym, że Zamawiający przewiduje zmianę 
wynagrodzenia zgodnie z zapisami w §3 ust. 7 Załącznika nr 5 

Zamawiający modyfikuje zapis siwz w pkt. XII. 
wykreślając ppkt.6.  
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do SIWZ – Umowy proszę o wykreślenie zapisu pkt. XII ppkt. 
6 SIWZ.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Z poważaniem, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sprawę prowadzi: 
Agnieszka Bęc  
Numer telefonu: 
48 361 32-20 


