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KOMPLEKSOWA USŁUGA OCHRONY OSÓB I MIENIA DLA
FILMOTEKI NARODOWEJ - INSTYTUTU AUDIOWIZUALNEGO W
WARSZAWIE.
Działając na podstawie pkt. 21 ppkt. 1 i 2 Ogłoszenia o zamówieniu (dalej
Ogłoszenia), Filmoteka Narodowa - Instytut Audiowizualny, z siedzibą w Warszawie,
przy ul. Wałbrzyskiej 3/5 („Zamawiający”), udziela wyjaśnień treści Ogłoszenia bez
ujawniania źródła zapytania.
Zamawiający udziela następujących wyjaśnień i odpowiedzi:
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego
jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w
załączeniu.
Odpowiedz nr 1:
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Zamawiający przedstawi własny wzór takiej
umowy. Wzór zostanie przedstawiony przed podpisaniem umowy głównej, jako że
nie jest związany przedmiotowo z postępowaniem.
Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza w ochronie całodobowej zmianowość składów zmiany co
24 godziny.
Odpowiedz nr 2:
Zamawiający określił zmianowość w OPZ (opisie
Zamówienie będzie realizowane z wytycznymi z OPZ.

przedmiotu

zamówienia).

Pytanie nr 3:
Zamawiający wymaga pracowników ochrony kwalifikowanych w grupach
interwencyjnych oraz co najmniej jednego na zmianie w zadaniu nr 2.
Zatem na jakiej podstawie zdefiniowane jest w obowiązkach Wykonawcy:
„skierowanie stałych zespołów pracowników kwalifikowanych przewidzianych do
realizacji Zamówienia, zgodnie z wymogami OPZ oraz wymaganiami i kwalifikacjami
określonymi w art. 26 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1099 t.j.)”,
Wnosimy o modyfikację i dopisanie w zespołach pracowników ochrony nie wpisanych
na listę kwalifikowanych.
Odpowiedz nr 3:
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu. Cytowany przez Wykonawcę zapis
odsyła bezpośrednio do OPZ gdzie wskazane są zakresy dla pracowników ochrony
wpisanych, a także nie wpisanych na listę pracowników kwalifikowanych.
Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający potwierdza, że poza ceną ofertową dla każdego zadania
dodatkowo, fakturowane będą wzmocnienia i obsługa imprez/uroczystości wg
rzeczywistych przepracowanych godzin, jeśli takie wystąpią tj, każda ponad podane
szacunkowo 8880 rbg i 23680 rbg.
Odpowiedz nr 4:
Liczby roboczogodzin wskazane w OPZ i formularzu oferty uwzględniają obsługa
imprez/uroczystości. Wykonawca będzie zobowiązany do wskazania ilości takich
godzin w oddzielnej pozycji na fakturze. Zakres i tryb informowania o imprezach i
uroczystościach dodatkowych określa OPZ oraz wzór umowy.
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