Warszawa 14 stycznia 2019 r.
Znak sprawy: ZAMPUB/U.S./2019/01

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
konkursu ofert na: „Obsługę widowni Teatru Dramatycznego M. St. Warszawy w latach
2019 – 2020”.
Zamawiający – Teatr Dramatyczny M. St. Warszawy informuje o zapytaniach do
treści siwz, które wpłynęły w przedmiotowym postępowaniu przedstawiając jednocześnie
udzielone odpowiedzi przez Zamawiającego.
Pytanie nr 1
W opublikowanym ogłoszeniu o zamówieniu, Zamawiający w załączniku 1, Szczegółowy
Opis Przedmiotu Zamówienia, określił przybliżoną/zakładaną ilość osób do obsługi spektaklu
na każdej scenie oraz liczbę przewidywanych spektakli. Jednocześnie w załączniku 8,
Formularz Cenowy, określił liczbę pojedynczych dyżurów jaką należy przyjąć do obliczenia
wartości całej oferty. Z pierwszego wynika, że liczba dyżurów wyniesie ok 6 000, natomiast
w załączniku 8 podał liczbę 800 dyżurów. Prosimy o jednoznaczne określenie przyjętych
założeń, ponieważ ma to zasadniczy wpływ na podaną wartość oferty.
Odpowiedź:
Przewidywana ilość dyżurów w okresie obejmującym zamówienie:
a) na spektaklach: 6000 dyżurów.
Czas trwania dyżuru – przyjmuje się średni czas trwania dyżuru – 4 godziny.
b) na spektaklach w Sylwestra: 40 dyżurów.
Czas trwania dyżuru – przyjmuje się średni czas trwania dyżuru – 4 godziny.
W sytuacji gdy czas dyżuru przekroczy założony przez Zamawiającego czas 4 godzin
Wykonawcy przysługiwać będzie dodatkowe wynagrodzenie za każdą rozpoczętą godzinę
ponad czas 4 godzin zgodnie z ofertą Wykonawcy. Tekst jednolity ogłoszenia o zamówieniu
uwzględniający zmiany załączników nr 1 i 8 do ogłoszenia został zamieszczony na stronie
internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 2
Załącznik nr 8 do ogłoszenia – formularz cenowy. W zamieszczonym na stronie internetowej
Zamawiającego, treść załącznika nr 8 nie pozwala na kalkulacja całkowitej ceny usługi dla
wszystkich scen Zamawiającego a jedynie całkowity koszt jednej osoby, która miałaby
wykonywać założenie przez Zamawiającego 800 dyżurów oraz 4 dyżury w Sylwestra 2019 r.
i 2020 r. Mnożąc kolumnę 2 (cena brutto za dyżur jednej osoby) oraz kolumnę 3 (liczba
dyżurów) wynikiem iloczynu będzie cena za obsługę wszystkich dyżurów przez jedną osobę.
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Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Tekst jednolity ogłoszenia
o zamówieniu uwzględniający zmiany załączników nr 1 i 8 do ogłoszenia został
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
Pytanie nr 3
Średni czas Trwania dyżuru wskazany przez Zamawiającego. Zgodnie z treścią ogłoszenia,
Zamawiający wskazuję, do celów wyliczenia ceny należy przyjąć średni czas trwania dyżuru
na każdej ze scen ok. 4 godziny. Jednocześnie w Załączniku nr 1 w Tabeli Zamawiający
wskazuje, że czas trwania dyżuru na 3 z 4 scen Zamawiającego mogą trwać 3 – 5 godzin.
W ten sposób, jeżeli Wykonawca ma założyć w kalkulacji ceny średni czas trwania dyżuru
4 godziny, z założenia, w przypadku dyżurów które będą trwały 5 godzin (Zamawiający
dopuszcza taka możliwość co znajduje również potwierdzenie repertuarze), Cena
proponowana przez Wykonawcę za dyżur 4 godzinny będzie niższa niż minimalny koszt
wykonania takiej usługi w przypadku dyżuru 5 godzinnego. W konsekwencji założenie
średniego czasu dyżuru 4 godziny skutkuje tym, że wykonanie takie usługi dla dyżuru
5 godzinnego będzie dla Wykonawcy ekonomicznie nieopłacalne gdyż będzie on ponosiły
straty przy świadczeniu takiej usługi – chyba, że przyjmie minimum 25% poziom narzutu
(zysku) dla dyżuru 4 godzinnego, wtedy dla dyżuru 5 godzinnego Wykonawca osiągnie tzw.
punkt opłacalności gdzie cena = koszt a zysk = 0. W takiej sytuacji Zamawiający
w Ogłoszeniu powinien założyć maksymalny czas trwania dyżuru lub wskazać szacowaną
łączną liczbę roboczogodzin przewidzianą w zamówieniu. Brak wskazania konkretnej liczby
dyżurów 3,4 i 5 godzinnych dla każdej ze scen uniemożliwia Wykonawcy precyzyjne
obliczenie ceny za usługę.
W związku z powyższym, proszę również:
a) o wyjaśnienie, w jaki sposób Zamawiający zamierza rozliczać z się z Wykonawcą za
świadczoną usługę w przypadku różnej długości trwania dyżurów? Treść umowy zakłada
jedną stawkę za jedną osobę wykonującą dyżur niezależnie od czasu trwania dyżuru.
b) o potwierdzenie, że stawka w umowie (par. 4) dotyczy dyżuru do 4 godzin.
c) o potwierdzenie, że w przypadku dyżuru powyżej 4 godzin, Wykonawcy będzie
przysługiwać wielokrotność stawki określonej w par. 4 wzoru umowy, za każde kolejne
rozpoczęte 4 godziny dyżuru.
Odpowiedź:
Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. Tekst jednolity ogłoszenia
o zamówieniu uwzględniający zmiany załączników nr 1 i 8 do ogłoszenia został
zamieszczony na stronie internetowej Zamawiającego.
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