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Nasz znak : ZP.271- 216.25/2016                                     Kraków, dnia 19  sierpnia 2016 r.

Do uczestników postępowania  o udzielenie

zamówienia publicznego na

„Świadczenie usług całodobowego dozoru na terenie szpitala.”

(ZP 25/2016) wg rozdzielnika

PISMO ZAMAWIAJĄCEGO

Na podstawie art.  38 ust.  2 i 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamówień publicznych (tekst  jednolity Dz.  U.  z  2015 r.  poz.  2164 ze  zm.)  Dyrektor
Szpitala  Specjalistycznego  im.  Stefana  Żeromskiego  Samodzielnego  Publicznego
Zakładu  Opieki  Zdrowotnej  w  Krakowie,  os.  Na  Skarpie  66  w  Krakowie  udziela
odpowiedzi na zapytania złożone przez wykonawców i modyfikuje zapisy SIWZ.

 Pytanie 1:

Proszę o informację czy wszystkie roboczogodziny w ramach realizacji zamówienia mają
być wypracowane w ramach umowy o pracę?

Odpowiedź: Tak

 Pytanie 2:

Czy  zamawiający  dopuszcza  zatrudnienie  pracowników  z  orzeczeniem  o
niepełnosprawności?

Odpowiedź: Tak dopuszcza. 

 Pytanie 3:

Czy  do  wzoru  kryterium  wysokości  odpisu  na  PFRON  wstawiana  będzie  wielkość
kwotowa , czy procentowa odpisu. Jeśli będzie to wielkość kwotowa to wystąpi paradoks
matematyczny. Wykonawca, który zaoferuje wyższą cenę usługi otrzyma więcej punktów
w tym kryterium  (przy  tej samej wielkości procentowej odpisu).

Odpowiedź: Kryterium wysokości odpisu będzie wielkością kwotową. 

Zamawiający koryguje  wagi  kryterium  w następujący sposób:  1/.  cena  -  60 %, 2/.
wysokość  odpisu  na  PFRON -  10  %,  3/.  ilość  strażników patrolujących  teren
zewnętrzny - 10 %, 4/. termin montażu urządzeń - 20 %. 

Pytanie 4:

Co w kryterium Sp  znaczy strażnik  nocny.  Czy zadeklarowanie  trzech  patrolujących
oznacza,  że  całodobowo  teren  zewnętrzny  będzie  patrolować   równocześnie  trzech
wartowników?  Jeśli  tak  to  jest  to  kryterium  bardzo  nieproporcjonalne.  Dwóch
dodatkowych wartowników zwiększa koszy Wykonawcy o 50 %, a za to otrzyma on
dodatkowo 5 punktów na 100 możliwych.
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Odpowiedź: 

Zamawiający wykreśla z pkt. XVI. 2. 3/. SIWZ zdanie o następującej treści: 
„(...) 3/ powyżej dwóch strażników patrolujących teren zewnętrzny – 10 pkt (...)”.
Zamawiający oceni przedmiot zamówienia w kryterium ilość strażników nocnych w oparciu o poniższą 
punktację:
1/ jeden strażnik patrolujący teren zewnętrzny– 5 pkt
2/ dwóch strażników patrolujących teren zewnętrzny– 10 pkt

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w następującym zakresie:

- pkt. III. 5 SIWZ  otrzymuje nowe brzmienie:

„(…) 5. Wykonawca w celu realizacji usługi, stosownie do art. 29 ust. 3 a ustawy, zatrudni na podstawie
umowy  o  pracę  osoby  wykonujące  wskazane  przez  zamawiającego  czynności  w  zakresie  realizacji
zamówienia, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z
2014 r. poz. 1502, z późn. zm.) (...)”.

- pkt XI. 10. SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„(...) 10.  Wykonawca winien umieścić ofertę w zewnętrznej, zapieczętowanej kopercie zaadresowanej na
adres Zamawiającego oraz oznaczonej:

„Świadczenie usług całodobowego dozoru na terenie szpitala” (ZP 25/2016)
oraz
„nie otwierać przed dniem 23.08.2016 r., godzina 8:30” (termin otwarcia ofert) (…)”.

- pkt. XII. 1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:
„(…) Ofertę należy złożyć do dnia 23.08.2016 r. do godz. 8:30 w Kancelarii Szpitala Specjalistycznego im.
Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os. Na Skarpie 66, 31-913 Kraków, pawilon C, pokój nr 2(...)”.

- pkt. XIII. 1 SIWZ otrzymuje nowe brzmienie:

„(…) Komisyjne otwarcie ofert nastąpi na posiedzeniu Komisji Przetargowej w dniu 23.08.2016 r. o godz.
9:00 w Sali Konferencyjnej Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Żeromskiego SP ZOZ w Krakowie, os.
Na Skarpie 66, 31-913 Kraków (...)”.

Zamawiający modyfikuje wzór umowy o świadczenie usług dozoru stanowiący załącznik nr 3 do SIWZ ,
który jest załącznikiem nr 1 do niniejszego pisma. 

Powyższa  modyfikacja zostanie przekazana wszystkim uczestnikom postępowania, którym przekazano 
specyfikację istotnych warunków zamówienia, zamieszczona na stronie internetowej Szpitala i stają się wiążące.

Zatwierdził Z-ca Dyrektora Szpitala 

lek. med. Krzysztof Bartoszewski


