Poznań 15 kwietnia 2020 r.
K-292-4-662/2020
DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego pn: Obsługa portierni w wybranych obiektach Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu
w okresie od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku (ZP/009/20) prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego wpłynęły pytania, na które Zamawiający niniejszym odpowiada.

Pytanie nr 1
Zamawiający wymaga aby pracownicy realizujący usługę byli zatrudnieni w oparciu o umowę o pracę.
Czy Zamawiający ma na myśli umowy o pracę tylko i wyłącznie w wymiarze pełnego etatu ?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ Zamawiający wymaga, aby pracownicy realizujący zamówienie byli zatrudnieni na
podstawie umowy o pracę w całym zakresie czasowym, w jakim wykonują czynności u Zamawiającego.
Nie ma wymogu pełnego etatu.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez osoby, z którymi Wykonawca zawrze także umowy
cywilnoprawne?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi przez osoby, z którymi Wykonawca zawrze umowy
cywilnoprawne.
Pytanie nr 3
Zamawiający ustanowił kryteria i sposób oceny ofert, w związku z tym proszę o informację w zakresie
przeprowadzenia szkolenia jaki podmiot lub osoba będzie honorowana przez Zamawiającego, jako
właściwy/a do przeprowadzenia szkolenia?
Odpowiedź
Zamawiający będzie honorował podmiot lub osoby związane branżowo z przedmiotem szkolenia, tj.
osoby realizujące szkolenia we wspomnianym zakresie. Mogą to być osoby związane z Fundacjami,
Funduszami lub Stowarzyszeniami działającymi na rzecz osób niepełnosprawnych lub podmioty
np. Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji
(www.integracja.pl, www.niepełnosprawni.pl) lub profesjonalne formy szkoleniowe posiadające w
ofercie szkolenie z zakresu „Obsługi Klientów z niepełnosprawnością”.
Pytanie nr 4
W zakresie kryterium „jednolite umundurowanie”, proszę o określenie co Zamawiający rozumie pod
pojęciem „ubiór służbowy”, mając na uwadze, iż Wykonawcy chcąc uzyskać maksymalną ilość
punktów, zadeklarują „ubiór służbowy”?
Odpowiedź
Przez "ubranie służbowe" należy rozumieć tzw. "mundurek", czyli jednolite spodnie i marynarka lub
kamizelka dla wszystkich pracowników wykonujących usługę dla Zamawiającego.
Pytanie nr 5
W jakim przypadku Zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów w kryterium „jednolity ubiór”, tj.
20 punktów skoro zgodnie z opisem kryterium oraz w zależności od złożonej deklaracji Oferenta może
On otrzymać 15 lub 5 punktów?
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Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 19.5 SIWZ:
Zamawiający będzie punktował kryterium jednolity ubiór w następujący sposób:
- zapewnienie ubioru służbowego wraz z białą koszulą i identyfikatorem - 20 pkt.
- zapewnienie tylko białych koszul wraz z identyfikatorem
- 5 pkt.
Pytanie nr 6
Czy istnieje możliwość wizji lokalnej z pracownikiem Uniwersytetu Ekonomicznego?
Odpowiedź
W panującym okresie pandemii Zamawiający nie przewiduje możliwości wizji lokalnej z udziałem
pracownika Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Pytanie nr 7
Wykonawca składa zapytanie dotyczące SIWZ w części dotyczącej opis kryteriów i sposób oceny ofert:
Cena ofert - 60 pkt
Przeprowadzenie szkoleń - 20 pkt
Jednolity ubiór - 20 pkt
Jeżeli chodzi o punktację jednolity ubiór chyba jest błąd bo:
 zapewnienie ubioru służbowego wraz z biała koszulą i identyfikatorem - 15 pkt
 zapewnienie tylko białych koszul wraz z identyfikatorem - 5 pkt
 co będzie punktowane - 20 pkt
Odpowiedź
Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 19.5 SIWZ:
Zamawiający będzie punktował kryterium jednolity ubiór w następujący sposób:
- zapewnienie ubioru służbowego wraz z białą koszulą i identyfikatorem - 20 pkt.
- zapewnienie tylko białych koszul wraz z identyfikatorem
- 5 pkt.
Pytanie nr 8
Mamy pytanie do ilości godzin 2019, a 2020 z czego wynika różnica 3016h?
32 120 godzin obsługi portierni w całym okresie świadczenia usługi. 2020
35 136 godzin obsługi portierni w całym okresie świadczenia usługi. 2019
Odpowiedź
Umowa jest zawierana na okres od 1 lipca 2020 roku do 30 czerwca 2021 roku i uwzględnia
wykonywanie 24 godzinnej usługi obsługi portierni w budynkach C, CEUE i SJO oraz 16 godzinnej usługi
w portierni wjazdowej (od 06:00 do 22:00) - co daje w sumie 32 120 godzin.
Natomiast dotychczasowa umowa obejmuje okres od 1 lipca 2019 roku do 30 czerwca 2020 roku
i uwzględnia wykonywanie 24 godzinnej usługi we wszystkich lokalizacjach obsługi portierni
w budynkach C, CEUE, SJO oraz portierni wjazdowej - co daje w sumie 35 136 godzin.
Różnica polega na zmianie zakresu wykonywanej usługi (ograniczenie godzin funkcjonowania portierni
wjazdowej).
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