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Rzeszów, dnia 19.1 1.2019r.

Wszyscy uczestnicy 
Postępowania przetargowego

Dotyczy: Postępowania nr G-2512-2/19 pod nazwą „Kompleksowe świadczenie usługi w zakresie 

stałej ochrony fizycznej, monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sądu Okręgowego 

w Rzeszowie oraz Sądów Rejonowych w Leżajsku, Łańcucie, Ropczycach i Strzyżowie."

Sqd Okręgowy w Rzeszowie, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, 

działając zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych - 

(t.j. Dz.U.2019.1843), zwaną dalej „ustawą Pzp" w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje treść 

zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 

zwanej dalej w skrócie „SIWZ”:

Pytanie nr 1

Proszę o sprecyzowanie czy Zamawiający dopuszcza by pracownicy poza wypracowaniem norm 

wynikających ze stosunku o pracę wypracowali dodatkowe godzin w ramach umowy 

cywilnoprawnej?

Odpowiedź nr 1

Zamawiający nie dopuszcza - w częściach i zakresach w których świadczona będzie usługa 

ochrony fizycznej -  umów cywilnoprawnych w żadnym zakresie.

Pytanie nr 2

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnoszę o zmianę o 50% wysokości kar umownych 

zastrzeżonych w powyższych przepisach.

Odpowiedź nr 2

Zamawiający nie podziela poglądu Wykonawcy, że we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 

6A lub 6B do Ogłoszenia (Wzór umowy dla części I zamówienia oraz Wzór umowy dla części II lub III 

lub IV lub V zamówienia) zapisane zostały rażąco wysokie kary umowne. Kary umowne zastrzeżono 

w standardowej, rynkowej wysokości. Zapisane kwotowo w paragrafach 8 wzorów umów kary 

umowne nie mają służyć „wzbogaceniu" się Zamawiającego, który jest jednostką budżetową, 

natomiast biorąc pod uwagę przeznaczenie obiektów Zamawiającego i ich specyfikę oraz 

konieczność zapewnienia w nich należytego porządku, poziomu bezpieczeństwa i niezbędnej



ochrony ich ewentualny niski wymiar -  np. jak w przypadku wnioskowanego przez Wykonawcę ich 

obniżenie o 50% - były nieadekwatny do rangi uchybień czy zaniedbań leżących po stronie 

Wykonawcy. W tym stanie rzeczy wniosek Wykonawcy zawarty w pytaniu nr 2 Zamawiający 

odrzuca.

Pytanie nr 3

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby każda z firm wchodząca w skład 

konsorcjum firm wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający nie wyraża zgody na przyjęcie proponowanych rozwiązań w kwestii fakturowania. 

Pytanie nr 4

Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

nieustrukturyzowanych faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n 

ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r„ Nr 710, z późn. zm.) 

Odpowiedź nr 4

Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość wystawiania i dostarczania przez Wykonawcę 

dokumentów finansowych w formacje PDF tj. faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur. 

Wobec powyższego, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, jako Zamawiający w przedmiotowym 

postępowaniu, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku -  Prawo 

zamówień publicznych -  (t.j. Dz.2019.1843), dokonuje zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ") w poniżej określonym zakresie:

1. Treść załącznika nr 6A do Ogłoszenia -  Wzór umowy dla części I zamówienia -  w $3 otrzymuje - 

po zmianie w dniu 19.11,2019r, - nowe następujące brzmienie:

„§3
WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca uprawniony 

będzie do wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

2. la  cały okres wykonywania umowy Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne

wynagrodzenia w wysokości ...............  złotych brutto (słownie: ........................................... złotych

brutto) na które będq się składać elementy wynagrodzenia określone poniżej w pkt. 2.1. - 2.4.

2.1. Za usługi ochrony fizycznej osób i mienia w systemie stacjonarnej ochrony na terenie obiektu 

wykorzystywanego na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sqdowych Specjalistów w 

Rzeszowie (OZSS), przy ul. Hetmańskiej 15 (III i IV piętro) -  zakres I zamówienia - w wysokości

wynoszqcej........................................ złotych netto, tj......................złotych brutto, a w tym Vat 23%.

Usługi te będq rozliczane przy zastosowaniu stawki.....................złotych netto za 1 przepracowanq

roboczogodzinę (słownie: .............. złotych netto), powiększonq o podatek Val w wysokości 23 %.

Wynagrodzenie miesięczne za ten zakres przedmiotu umowy stanowiło będzie iloczyn powyżej 

podanej stawki godzinowej oraz rzeczywistej liczby przepracowanych godzin przez 

pracownika/pracowników Wykonawcy w danym miesiqcu.

2.2. Za usługi ochrony fizycznej osób i mienia w systemie stacjonarnej ochrony na terenie obiektu 

Sqdu Okręgowego w Rzeszowie przy ul. Plac Śreniaw/tów 3, 35-959 Rzeszów - zakres II zamówienia -
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w wysokości wynoszqcej ........................................  złotych netto, t]...................... złotych brutto, a w

tym Vat 23%. Usługi te będq rozliczane przy zastosowaniu stawki ..................... złotych netto za I

przepracowanq roboczogodzinę (słownie: .............. złotych netto), powiększonq o podatek Vat w

wysokości 23 %. Wynagrodzenie miesięczne za ten zakres przedmiotu umowy stanowiło będzie 

iloczyn powyżej podanej stawki godzinowej oraz rzeczywistej liczby przepracowanych godzin przez 

pracownika /pracowników Wykonawcy w danym miesiqcu.

2.3. Za usługi ochrony budynku i mienia sfanowiqcego własność Skarbu Państwa, położonego w 

Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 15, lokal użytkowy nr 18 (część III piętra i IV piętro) 

wykorzystywanego na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sqdowych Specjalistów (OZSS) 

w systemie monitorowania z transmisjq danych -  zakres III zamówienia -  w wysokości wynoszqcej

........................ złotych netto, tj..................złotych brutto, a w tym Vat 23 %. Usługi te będq rozliczane

przy zastosowaniu miesięcznej stawki abonamentowej w wysokości ...............  złotych netto

(słownie:.......................... złotych netto) powiększonej o podatek Vat w wysokości 23 %.

2.4. Za usługi konwoju, ochrony i transportu gotówki do Sqdu Okręgowego w Rzeszowie, Plac

Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów -  zakres IV zamówienia -  w wysokości wynoszqcej .................złotych

netto, tj................  złotych brutto, a w tym Vat 23 %. Usługi te będq rozliczane przy zastosowaniu

miesięcznej stawki abonamentowej w wysokości ...............  złotych netto (słownie:

.......................... złotych netto) powiększonej o podatek Vat w wysokości 23 %.

3. Wykonawca zobowiqzuje się, że za świadczone usługi wymienione w ust. 2 w pkt. 2.1. -  2.4 

będzie wystawiał odrębne faktury Vat za okresy jednomiesięczne.

4. Wynagrodzenie za usługi wymienione w ust. 2 w pkt. 2.1. -  2.4. płatne będq w terminie do 21 dni 

kalendarzowych po doręczeniu Zamawiajqcemu prawidłowo wystawionej danej faktury Vat w 

formie przelewów bankowych na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się 

dzień obciqżenia rachunku bankowego Zamawiajqcego.

4.1. Zamawiajqcy akceptuje możliwość wystawiania i dostarczania przez Wykonawcę w formie 

elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujqcych oraz duplikatów faktur, zgodnie 

z przepisami art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. 

Dz.U.2018.2174 ze zm.).

4.2. Faktury elektroniczne będq Zamawiajqcemu wysyłane na adres e-mail:.......................................

4.3. Zamawiajqcy zobowiqzuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww.

adresu mailowego, a osobq upoważnionq do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony 

Zamawiajqcego je st ...............................tel...........................................

5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiajqcego terminu płatności. Wykonawcy przysługuje 

prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należnej części 

wynagrodzenia.

6. Wykonawca zamieści na fakturze następujqce dane Zamawiajqcego (Płatnika): Sqd Okręgowy 

w Rzeszowie, Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, NIP 813-26-41-148.

7. Wykonawca oświadcza, że:

a) wynagrodzenie określone w § 3 ust. 2 niniejszej umowy obejmuje wszystkie koszty zwiqzane 

z reaiizacjq przedmiotu umowy,
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b) zawarcie niniejszej umowy *prowadzi - nie prowadzi (*niepotrzebne skreślić) do powstania 

u Zamawiającego obowigzku podatkowego zgodnie ze złożonq w toku postępowania ofertą

Wykonawcy.".......-  ■ • ............................... ................... .........

2. Treść załącznika nr 6B do Ogłoszenia -  Wzór umowy dla części II lub III lub IV lub V zamówienia -  

w $3 otrzymuje - po zmianie w dniu 19.11.2019r. - nowe następujące brzmienie:

§3

WYNAGRODZENIE

1. Z tytułu prawidłowego wykonywania przedmiotu niniejszej umowy Wykonawca uprawniony 

będzie do wynagrodzenia określonego w niniejszym paragrafie.

2. Za cały okres wykonywania umowy Wykonawcy przysługiwać będzie maksymalne

wynagrodzenia w wysokości ...............  złotych brutto (słownie: ........................................... złotych

brutto) na które będą się składać elementy wynagrodzenia określone poniżej w pkt. 2.1. - 2.2

2.1. za usługi obejmujące ochronę fizyczną osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego w

.........................przy ul..................................... - ............................... (zakres I zamówienia) netto ..............

złotych, tj........................  złotych brutto, a w tym Vat 23 %. Usługi te będą rozliczane przy

zastosowaniu stawki............-zł. netto za 1 przepracowaną roboczogodzinę (słownie:  .................

złotych netto), powiększoną o podatek Vat w wysokości 23 %. Wynagrodzenie miesięczne za tą 

cześć przedmiotu umowy stanowiło będzie iloczyn powyżej podanej stawki godzinowej oraz 

rzeczywistej liczby przepracowanych godzin przez pracownika Wykonawcy w danym miesiącu.

2.2. za usługi obejmujące ochronę w systemie monitorowania z transmisją danych obiektu Sądu

Rejonowego w ........................przy ul.............................. - ............................  (zakres II zamówienia) netto

........  złotych, tj..............  złotych brutto, a w tym Vat 23 %. Usługi te będą rozliczane przy

zastosowaniu miesięcznej stawki abonamentowej w wysokości............zł. netto (słownie:...................

złotych netto) powiększonej o podatek Vat w wysokości 23 %.

3. Wykonawca zobowiązuje się, że za świadczone usługi wymienione w ust. 2 w pkt. 2.1. -  2.2 

będzie wystawiał odrębne faktury Vat za okresy jednomiesięczne.

4. Wynagrodzenie za usługi wymienione w ust. 2 w pkt. 2.1. -  2.2. płatne będą w terminie do 21 dni 

kalendarzowych po doręczeniu Zamawiającemu prawidłowo wystawionej danej faktury Vat w 

formie przelewów bankowych na rachunek bankowy Wykonawcy. Za dzień zapłaty uznaje się 

dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

4.1. Zamawiający akceptuje możliwość wystawiania i dostarczania przez Wykonawcę w formie 

elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie 

z przepisami art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. 

Dz.U.2018.2174 ze zm.).

4.2. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail:.......................................

4.3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww.

adresu mailowego, a osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony 

Zamawiającego je st ...............................tel...........................................
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5. W przypadku przekroczenia przez Zamawiajqcego terminu płatności, Wykonawcy przysługuje 

prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień opóźnienia w zapłacie należnej części 

wynagrodzenia.

6. Wykonawca zamieści na fakturze następujgce dane Zamawiajgcego (Płatnika): Sqd Okręgowy 

w Rzeszowie. Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów, NIP 813-26-41-148.

7. Wykonawca oświadcza, że:

aj wynagrodzenie określone w § 3 ust. 2 niniejszej umowy obejmuje wszystkie koszty zwiqzane 

z realizacjq przedmiotu umowy,

b) zawarcie niniejszej umowy *prowadzi -  nie prowadzi (*niepotrzebne skreślić) do powstania 

u Zamawiajqcego obowiqzku podatkowego zgodnie ze złożonq w toku postępowania ofertq 

Wykonawcy."

3. Wobec powyższych zmian Zamawiający informuje, że aktualna treść załącznika nr 6A i 6B do 

Ogłoszenia - po niniejszych zmianach na dzień 19.11.2019r. - znajduje się na stronie internetowej 

Zamawiającego https://rzeszow.so.gov.pl/ w zakładce „Zamówienia publiczne" oraz pod 

adresem: https://ezamowienia.ms.aov.pl/czs 

Pytanie nr 5

Czy Zamawiający potwierdza zapisy SIWZ pkt. VIII.2 ppkt 12, iż oferta składana elektronicznie ma 

być najpierw wydrukowana poświadczona za zgodność z oryginałem a następnie zeskanowana i 

podpisana podpisem elektronicznym?

Odpowiedź nr 5

Wykonawca powinien złożyć ofertę w oryginale, co oznacza że składając ofertę w formie 

elektronicznej, Wykonawca może złożyć ofertę poprzez wytworzenie jej w stosownym programie 

komputerowym, następnie podpisanie jej przez osobę do tego uprawnioną kwalifikowanym 

podpisem elektronicznym i tak zapisany plik należy przesłać do Zamawiającego. Zamawiający 

uzna jednak, ofertę sporządzoną poprzez wydrukowanie formularza ofertowego, wypełnienie go i 

podpisanie odręczne przez osobę uprawnioną i następnie zeskanowaną i podpisaną przez tą samą 

osobę uprawnioną kwalifikowanym podpisem elektronicznym- za oryginał.

Pytanie nr 6

Proszę o informację czy załączniki (w tym pełnomocnictwo) do oferty oraz sama oferta, może być 

w wersji elektronicznej tj. w formie oryginału w postaci dokumentu elektronicznego lub 

w elektronicznej kopii dokumentu poświadczonej za zgodność z oryginałem?

Odpowiedź nr 6

W przygotowaniu oferty należy kierować się wytycznymi zawartymi w pkt VII Ogłoszenia, w którym 

została określona forma poszczególnych dokumentów, które mogą zostać złożone w postaci 

dokumentu elektronicznego (zależnie od rodzaju dokumentu, w oryginale lub kopii potwierdzonej 

przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem). Pełnomocnictwo składane w formie dokumentu 

elektronicznego powinno zostać złożone w oryginale, zgodnie z pkt VIII.2 ppkt 13 Ogłoszenia.

Pytanie nr 7

Zamawiający we wzorach umownych przewidział zmian wynagrodzenia w trakcie realizacji 

zamówienia -  prosimy zatem o sprecyzowanie oraz określenie:
SĄ D  O K R Ę G O W Y
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1) od jakiego momentu obowigzywania umowy wynagrodzenie wykonawcy będzie 

waloryzowane,

2) termin, od którego będzie obowiązywało zwaloryzowane wynagrodzenie;

3) z jaką częstotliwością waloryzacja będzie dokonywana,

4) o jaką wartość lub wielkość waloryzacja będzie dokonywana;

jaki będzie mechanizm waloryzowania wynagrodzenia wykonawcy przewidziany w zawartej 

umowie.

Odpowiedź nr 7

Kwestia waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy, może nastąpić wyłącznie od dnia wejścia w życie 

powszechnie obowiązujących przepisów prawnych zmieniających np. stawkę podatku od 

towarów i usług, wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę czy dokonujących zmian w 

zakresie wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne czy zdrowotne lub wejścia w życie 

zmian, które powodują po stronie Wykonawcy -  w związku z wpłatami do pracowniczych planów 

kapitałowych - zmianę kosztu wykonania zamówienia w części dotyczącej wyłącznie pracowników 

świadczących pracę na rzecz Wykonawcy. Kwestie m.in. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy 

zostały określone w zapisach §7 załącznika nr 6A lub 6B do Ogłoszenia -- Wzór umowy dla części I 

zamówienia lub Wzór umowy dla części II lub III lub IV lub V zamówienia. Zamawiający nie ustala 

jakichkolwiek rygorów odnoszących się do częstotliwości czy wartości lub wielkości waloryzacji 

wynagrodzenia Wykonawcy, gdyż po pierwsze muszą one mieć każdorazowy związek np. ze 

zmianą przepisów prawa, po drugie zaś to na Wykonawcy spoczywa obowiązek wykazania w jaki 

sposób zmiany te wpłynęły na wzrost kosztów odnoszących się bezpośrednio do realizowanego 

zamówienia.

Pytanie nr 8

Proszę o sprecyzowanie rozbieżności pomiędzy zapisami „opisu przedmiotu zamówienia”, które 

wprost mówią o tym, że Wykonawca musi posiadać własne całodobowe centrum monitorowania 

oraz własne służby ochrony w formie patrolu interwencyjnego, a zapisami dopuszczającymi 

zlecenie podwykonawcom części zamówienia m.in. usługę ochrony w systemie monitorowania 

(wykonawca informuje, iż do realizacji tej usługi jest wymagane centrum monitoringu)

Odpowiedź nr 8

Zgodnie z zapisami pkt. IX Załącznik nr 1 do Ogłoszenia -  Opis przedmiotu zamówienia, 

Zamawiający dopuszcza możliwość udziału podwykonawców w realizacji zamówienia w zakresie 

odnoszącym się do:

1. w części I zamówienia, w zakresie:

- III obejmującym: Ochronę budynku i mienia stanowiącego własność Skarbu Państwa, położonego 

w Rzeszowie, przy ul. Hetmańskiej 15, lokal użytkowy nr 18 (część III piętra i IV piętro) 

wykorzystywanego na potrzeby lokalowe Opiniodawczego Zespołu Sądowych Specjalistów (OZSS) 

w systemie monitorowania z transmisją danych.

- IV obejmującym: Konwój, ochrona i transport gotówki do Sądu Okręgowego w Rzeszowie, Plac 

Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów.
2. w części II zamówienia, w zakresie: S Ą D  O K R Ę G O W Y85-959 Rzeszów, skr. pocz.
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- II obejmującym: Usługę ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych obiektu Sądu 

Rejonowego w Leżajsku, przy ul. Mickiewicza 47, 37-300 Leżajsk.

3. w części III zamówienia, w zakresie:

- II obejmującym: Usługę ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych obiektu Sądu 

Rejonowego w Łańcucie, przy ul. Grunwaldzkiej 10, 37-100 Łańcut.

4. w części IV zamówienia, w zakresie:

- II obejmującym: Usługę ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych obiektu Sądu 

Rejonowego w Ropczycach, przy ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce.

5. w części V zamówienia, w zakresie:

- II obejmującym: Usługę ochrony w systemie monitorowania z transmisją danych obiektów Sądu 

Rejonowego w Strzyżowie, przy ul. 3-go Maja 14 i ul. 8-go Marca 9, 38-100 Strzyżów, oznaczonych lit. 

A, B i C.

Powyżej udzielone odpowiedzi są integralną częścią Ogłoszenia i są wiążące zarówno dla 

Wykonawców jak i Zamawiającego, dlatego też należy je uwzględnić przy sporządzaniu 

i składaniu otert.

Termin składania ofert określony w Ogłoszeniu o zamówieniu pozostaje bez zmian.

Dyrektor ? ' ręgowego 
w I vie

\UA/̂ yy/Vuv̂
Marta Kuczma

7 SĄ D  O K R Ę G O W Y
T5-959 Rzeszów, skr. pocz. 29b 
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