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Wyjaśnienia i zmiany treści umowy 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku, jako Zamawiający w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138 o ustawy 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019.1843 t. j . ) pn. : „Całodobowa ochrona fizyczna 
osób i mienia wraz z monitoringiem budynków Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 
Białymstoku" - działając na podstawie klauzuli XVII I przekazuje treść pytań wraz z 
wyjaśnieniami oraz dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

Pytanie 1. Czy Zamawiający w sposób właściwy oszacował przewidywaną liczbę 
roboczogodzin do wypracowania w trakcie realizacji zamówienia na poziomie 12 240 RBG?. 
Z przedstawionego w opisie przedmiotu zamówienia harmonogramu pracy na obiekcie 
wynika, iż pracownicy ochrony wypracowują miesięcznie ok. 828 RBG, co po przemnożeniu 
przez 24 miesiące daje wartość 19 872 RBG do wypracowania w okresie realizacji 
zamówienia. Proszę o odpowiedź w powyższym zakresie. 

Odpowiedź. Zamawiający prawidłowo szacował ilość RGG. Wyjaśnienie - zał. nr 1 Opis 
przedmiotu zamówienia ust. 3 i 5. 

Pytanie 2. Czy pracownicy ochrony mają mieć broń palną łub paralizatory elektryczne o 
mocy powyżej lOmA? 

Odpowiedź. Pracownicy ochrony nie muszą mieć broni palnej ani paralizatorów 
elektrycznych o mocy powyżej 10 mA. 

Pytanie 3. Czy obowiązkiem Wykonawcy jest podłączenia systemu alarmowego sygnalizacji 
włamania i napadu (SSWiN) do stacji monitorowania ałarmów Wykonawcy. .leśłi tak, to 
proszę o wskazanie z ilu odrębnych central alarmowych składają się w/w systemy w obiekcie 
Zamawiającego? 

Odpowiedź. Odpowiedź zawarta jest w zał. nr 1 do Ogłoszenia Opis przedmiotu zamówienia 
ust. 8. 



, Pytanie 4. Czy obowiązkiem Wykonawcy jest podłączenia systemu alarmowego ppoż. do 
stacji monitorowania alarmów Wykonawcy. Jeśli tak, to czy sygnał alarmowy ppoż. 
przekazywany ma być do jednostki Państwowej Straży Pożarnej? Z ilu odrębnych central 
składa się system alarmowy ppoż. w obiekcie Zamawiającego. 

Odpowiedź. To nie jest obowiązek Wykonawcy. Wyjaśnienie zawarte jest zał.nr ł Opis 
przedmiotu zamówienia ust.8. 

Pytanie 5. Na podstawie art. ł42 ust. 5 ustawy Pzp wnoszę o wprowadzenie do §7 ust. 3 
projektu umowy zapisu stanowiącego, że zmiana wynagrodzenia Wykonawcy może ułec 
zmianie w przypadku zmiany: 

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. 

Odpowiedź. W projekcie umowy w §7 ust. 3 wprowadza się pkt. 4), który otrzymuje 
brzmienie: 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 
(Dz.U.2018.2215). 

Wartość przedmiotu umowy podana w Fomularzu ofertowym powinna zawierać już 
wszystkie zmiany, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 r. 
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