Egz. Nr ...
Malbork, .......11.2017
Wszyscy uczestnicy postępowania
(strona internetowa Zamawiającego)

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Numer sprawy: ZP/120/IX/2017/NJ
Nazwa zadania: Świadczenie całodobowej ochrony osób i mienia w systemie zmianowym
realizowanym przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w 2018 r. dla 22 Bazy
Lotnictwa Taktycznego, JW 1300 w Pruszczu Gdańskim, JW 2031 w Lasowicach Wielkich,
Zespołu Zarządzania Wsparciem Teleinformatycznym – Punkt Obserwacyjny nr 30 Skowronki.
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień, Zamawiający w odpowiedzi na skierowane
zapytanie wyjaśnia.
Zapytanie z dnia 24.11.2017r.
Pytanie nr 1
Zamawiający w par.5 ust.33 Umowy zawarł zapis:
Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji,
wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny oraz po podpisaniu umowy przystąpi
niezwłocznie do procedury objęcia przedsiębiorstwa militaryzacją na zasadach i w trybie
określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji
jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa
(Dz. U. Nr 210, poz. 1612) z uwzględnieniem przyszłych zmian treści tego aktu prawnego oraz
zobowiązuje się wypełnić wszelkie wymogi prawne związane z powyższym (m.in. zgłoszenie
do odpowiednich WKU tzw. Reklamacji każdego pracownika SUFO).
Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek rozpoczęcia
procedury objęcia jednostki organizacyjnej wykonawcy militaryzacją, skoro te działania nie leżą
w kompetencjach przedsiębiorców tylko Instytucji Państwa. W tej kwestii wypowiedział się
Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego,, Ministerstwa Obrony Narodowej’’
w piśmie z dnia 3.11.2016 roku wskazując, iż cyt: ,,wykonawca może zostać objęty działaniami
do militaryzacji po spełnieniu określonych warunków. Po pierwsze musi zostać nałożone zadanie
na rzecz obronności państwa z zakresu szczególnej ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu
do bezpieczeństwa i obronności państwa. Po drugie organ właściwy w tych sprawach musi
wystąpić do Rady Ministrów z wnioskiem o objęcie firmy przygotowaniami do militaryzacji. (…)
Należy dokładnie podkreślić, że nałożenie powyższych zadań zobowiązuje firmę do podjęcia
w czasie pokoju realizacji zadań o charakterze planistyczno-uzupełnieniowym(…)’’.
Wnoszę o modyfikację zapisu w każdym z zadań tj. ,, Wykonawca zobowiązuje się do realizacji
usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny
oraz po podpisaniu umowy przystąpi niezwłocznie do procedury objęcia przedsiębiorstwa
militaryzacją na zasadach i w trybie określonym w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia
24 listopada 2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania
na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz. U. Nr 210, poz. 1612) z uwzględnieniem
przyszłych zmian treści tego aktu prawnego oraz zobowiązuje się wypełnić wszelkie wymogi
prawne związane z powyższym (m.in. zgłoszenie do odpowiednich WKU tzw. Reklamacji każdego
pracownika SUFO).
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Wyjaśnienie:
Zamawiający wymaga rozpoczęcia procedury objęcia jednostki organizacyjnej wykonawcy
militaryzacją na podstawie:
1. § 4 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r. w sprawie
ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów i jednostek
organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U. 2014.1770) zgodnie z którym
warunkiem zaangażowania do ochrony w jednostce wojskowej specjalistycznej uzbrojonej
formacji ochronnej przedsiębiorcy jest wprowadzenie stosownych zmian w etacie
jednostki wojskowej, gdy rozformowany jest etatowy pododdział ochrony
lub zmniejszany jest jego stan osobowy oraz zapewnione są środki finansowe na realizację
usług ochronnych przez tę formację, a także wyrażenie zgody przez przedsiębiorcę na
realizację usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego
lub w czasie wojny.
2. § 5 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 czerwca 1999 r.
w sprawie ochrony przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne terenów
i jednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz.U.2014.1770) zgodnie
z którym po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny
ochrona terenów jednostek organizacyjnych, obiektów i urządzeń wojskowych może być
prowadzona przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne przedsiębiorców,
zmilitaryzowane na zasadach i w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady Ministrów
z dnia 24.11.2009 r. w sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących
zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa (Dz.U.2009.210.1612).
Jednocześnie zamawiający wyjaśnia, że poddanie się procedurze oznacza wzięcie udziału
w postępowaniu realizowanym przez organy państwowe na zasadach i w trybie określonym
w Rozdziale 3 § 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24.11.2009 r. w sprawie militaryzacji
jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa
(Dz.U. 2009.210.1612)
W związku z powyższym Zamawiający informuje, że nie dokona modyfikacji zapisu
w każdym z zadań.
Pytanie nr 2
Wnoszę o modyfikację par.8 ust.2 Umowy, w zakresie: ,,zamiana ilości pracowników
ochraniających kompleks nie może wynieść więcej niż 10% 20% stanu osobowego
w ciągu miesiąca’’
Wyjaśnienie: Zamawiający wymaga od Wykonawcy zgodnie z par. 8 ust 2 Umowy w zakresie:
,,zamiana ilości pracowników ochraniających kompleks nie może wynieść więcej niż 10% stanu
osobowego w ciągu miesiąca’’ i nie dokona modyfikacji powyższego zapisu
Pozostałe zapisy specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostają bez zmian.
Zamawiający informuje, że wszelkie wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji
istotnych warunków zamówienia będą wiążące przy składaniu ofert.
ZASTĘPCA DOWÓDCY
22. BAZY LOTNICTWA TAKTYCZNEGO
/-/ ppłk. dypl. Jerzy GOLENIOWSKI
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