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Warszawa, dnia 29.08.2017r.  

ZZT/01/2017 

Szanowni Państwo 

Wszyscy Wykonawcy 

uczestniczący w postępowaniu 

 

Dotyczy: Wykonywanie całodobowej ochrony obiektów i terenu Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych. 

 
 
Zamawiający przekazuje treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego do końca dnia 
28.08.2017r., wraz z wyjaśnieniami: 
 
Pytanie 1. 
Ze względu na rozbieżności między „opisem przedmiotu zamówienia” a „wzorem umowy” prosimy 
Zamawiającego o doprecyzowanie czy wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia mają 
być zatrudnieni w ramach umowy o pracę na pełen etat? 
Odpowiedź 1. 
Tak, wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia mają być zatrudnieni na podstawie 
umów o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.  Zamawiający dopuszcza możliwość aby ci 
pracownicy świadczyli usługi objęte niniejszym zamówieniem, jedynie w zakresie wykraczającym 
poza pełny wymiar czasu pracy, na podstawie umów cywilnoprawnych zawartych pomiędzy tymi 
pracownikami a Wykonawcą. Powyższy obowiązek nie dotyczy jedynie grup interwencyjnych. 
 
Pytanie 2. 
Zgodnie z „opisem przedmiotu zamówienia” Zamawiający wymaga zatrudnienia na 3 posterunkach 
osób z pozwoleniem na broń palną oraz kwalifikacją pracownika ochrony fizycznej co wraz z 
zastępstwami stanowi ok. 12 pełnych etatów. Dlaczego więc postawiono jako warunek udziału w 
postępowaniu dysponowanie 23 takimi osobami?  
Odpowiedź 2. 
Zgodnie z charakterystyką posterunków wskazanych w „opisie przedmiotu zamówienia”, 
Zamawiający uzna za spełniony warunek dysponowania przez Wykonawców odpowiednią ilością 
osób w przypadku wskazania przez Wykonawców minimum 9 pracowników kwalifikowanych z bronią 
oraz 14 pracowników niekwalifikowanych bez broni (ogółem 23 osoby). 
 
Pytanie 3. 
Czy niekwalifikowani pracownicy również muszą posiadać minimum 3 letnie doświadczenie pracy w 
ochronie? 
Odpowiedź 3. 
W celu spełnienia warunków udziału w postępowaniu, wszyscy wskazani przez Wykonawców 
pracownicy (minimum 23 osoby) muszą posiadać niezbędne kwalifikacje (przeszkolenie) i 
doświadczenie (co najmniej 3 lata pracy jako pracownik ochrony). Ponadto musza być przeszkoleni w 
zakresie bhp i ppoż. oraz posiadać aktualne badania lekarskie i nie posiadać ograniczeń 
psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą 
wykonywanie usługi. Ocena warunku nastąpi na podstawie oświadczenia złożonego w formie 
przedstawienia „Wykazu osób” – zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ. 
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Pytanie 4. 
Zgodnie z pkt I 1 b) Opisu przedmiotu zamówienia, posterunek stały nr 2 ma być wystawiony „w 
dniach pracy pracowników Archiwum”. W jakie dni pracują pracownicy Archiwum? Czy są to zwykłe 
dni robocze? 
Odpowiedź 4. 
Pracownicy Archiwum pracują w dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem ustawowo 
dni wolnych od pracy), w godz. od 7.00 – do 19.00. 
 
Pytanie 5. 
Czy Zamawiający potwierdza, że wykonawcy mają dokonać wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie 
z aktualnie obowiązującymi przepisami o wynagrodzeniu minimalnym (czyli 2000 zł brutto w 
przypadku umowy o pracę i 13 zł/h brutto w przypadku umowy zlecenie)? Czy Zamawiający dopuści 
zmianę wynagrodzenia wykonawcy od 1 stycznia 2018 r.? Do tej pory nie zostały opublikowane 
przepisy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę w 2018 r., zatem wykonawcy nie są w stanie 
prawidłowo skalkulować kosztów począwszy od 1 stycznia 2018 r. 
Odpowiedź 5. 
Zamawiający potwierdza, że Wykonawcy mają dokonać wyceny przedmiotu zamówienia zgodnie z 
aktualnie obowiązującymi przepisami o wynagrodzeniu minimalnym. Zgodnie ze wzorem umowy 
Zamawiający przewiduje możliwość zmiany wynagrodzenia w związku  ze zmianą przepisów o 
minimalnym wynagrodzeniu, począwszy od 1 stycznia 2018r. 
 
Pytanie 6. 
Zgodnie z opisanymi przez Zamawiającego warunkami udziału w postępowaniu (rozdział V SIWZ, pkt 
A ppkt 2 a)) proszę o informację jaką wielkość parkingu dla samochodów (na ile stanowisk) 
Zamawiający będzie oceniał, w celu spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu.  
Odpowiedź 6. 
W celu spełnienia warunków udziału w postepowaniu wystarczy wykazać, że usługa była świadczona 
na terenie obiektów użyteczności publicznej na, którym znajdują się budynki wraz z parkingiem o 
wartości minimum 400 000 zł brutto rocznie. Wielkość parkingu nie ma znaczenia. 
 
Pytanie 7. 
Proszę o informację, czy ochrona posterunku stałego nr 2 (PS-2) pełniona jest przez 7 dni w tygodniu 
w godz. 07:00 – 19:00. Jeżeli nie, proszę o podanie dni pracy ochrony. 
Odpowiedź 7. 
Patrz pytanie i odpowiedź nr 4. 
 
Pytanie 8. 
Proszę o informację, czy pomieszczenie udostępnione przez Zamawiającego (rozdział IV Opisu 
Przedmiotu Zamówienia), przeznaczone do przechowywania broni palnej, zostanie odpowiednio do 
tego przystosowane przez Zamawiającego. 
Odpowiedź 8. 
Zamawiający dysponuje i udostępni nieodpłatnie pomieszczenie przeznaczone do przechowywania 
broni palnej. Pracownicy ochrony pobierają i zdają broń w tym pomieszczeniu.  Broń przechowuje się 
pod nadzorem Dowódcy zmiany przez 24 godziny na dobę, w sejfie należącym do Wykonawcy w 
pomieszczeniu Centrum monitoringu. 
 
Pytanie 9. 
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające 
orzeczony stopień niepełnosprawności. 
Odpowiedź 9. 
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Tak, pod warunkiem, że te osoby nie posiadają ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą 
inwalidzką uniemożliwiającą lub znacznie utrudniającą prawidłowe wykonywanie usługi. 
 
Pytanie 10. 
Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte wykonywanie 
usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kar 
umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, zastrzeżonych przez Zamawiającego. 
W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy 
Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w umowie rażąco 
wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej 
konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być 
uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż 
postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia 
publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów z 
dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna 
(odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i 
kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar 
umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości 
stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia 
społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu 
art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. 
Odpowiedź 10. 
W ocenie Zamawiającego wskazane we wzorze umowy wysokości kar umownych mają charakter  
odszkodowawczy i kompensacyjny. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie 11. 
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedstawienia przez Wykonawcę kopii umów o pracę dla 
pracowników przewidzianych do realizacji usług – w terminie 14 dni od zawarcia przedmiotowej 
umowy w sprawie zamówienia publicznego? W uzasadnieniu wskazujemy, iż przedłożenie przez 
Wykonawcę takich dokumentów dla wszystkich pracowników już w dniu zawarcia umowy jest trudne 
do spełnienia, gdyż Wykonawca w tak krótkim okresie od daty doręczenia informacji o czynności 
wyboru oferty do dnia podpisania umowy – ma konkretne obowiązki związane z właściwą organizacją 
pracy dotyczące m.in. skierowania osób na właściwe badania medycyny pracy oraz przeprowadzenia 
niezbędnych szkoleń BHP.” 
Odpowiedź 11. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany SIWZ we wskazanym w niniejszym pytaniu zakresie. Jednocześnie 
Zamawiający przypomina, że zgodnie z zapisami SIWZ Wykonawca zobowiązuje się przekazać 
Zamawiającemu, w terminie 5 dni kalendarzowych od dnia rozpoczęcia wykonywania niniejszej 
umowy zanonimizowanych kopii umów  o pracę. Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie 12. 
Zamawiający we wzorcu umowy określa sposób regulowania płatności za wykonaną usługę na 
podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i 
dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 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.)? 
Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z 
wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 
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1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 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.). 
2. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: …………… 
3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. 
adresu mailowego. 
4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 
……………………. 
Odpowiedź 12. 
Zamawiający nie dopuszcza zmiany SIWZ we wskazanym w niniejszym pytaniu zakresie. Pytanie nie 
dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie 13. 
Zwracam się z wnioskiem o przesłanie: 
1. Zestawienie faktur za ostatnie 12 miesięcy, 
2. Zestawienie kar wystawionych od początku realizacji usługi, 
3. Wniosków Wykonawców o waloryzację kontraktów, jak również odpowiedzi Zamawiającego, 
4. Protokołu otwarcia ofert z wszystkimi cenami złożonymi w poprzednio prowadzonym 
postępowaniu, 
5. Podanie budżetu Zamawiającego (poprzednio prowadzonego przetargu), 
6. Informację o aktualnym Wykonawcy usługi, 
7. Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia – dotyczy poprzednio prowadzonego przetargu. 
Odpowiedź 13. 
Wszelkie informacje dotyczące poprzedniego postępowania, są dostępne do wglądu w Biuletynie 
Informacji Publicznej Zamawiającego w zakładce przetargi. 
http://bip.wfdif.com.pl/przetargi-wfdif/wykonywanie-calodobowej-ochrony-obiektow-i-terenu-
wytworni-filmow-dokumentalnych-i-fabularnych-znak-zzt-04-2016/ 
Ponadto Zamawiający informuje, że podana na początku bieżącego roku w „Planie postępowań o 
udzielenie zamówień na rok 2017” wartość szacunkowa niniejszego zamówienia w kwocie 900 000,00 
zł została ustalona w odniesieniu do 12 miesięcy wykonywania usługi. Natomiast niniejsze 
zamówienie zostało przewidziane na okres 24 miesięcy. 
 Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie 14. 
Proszę o informację czy w przypadku składania wadium w formie gwarancji ubezpieczeniowej do 
oferty należy dołączyć oryginał dokumentu? 
Odpowiedź 14. 
W przypadku wniesienia wadium w innej formie niż przelew, do oferty należy dołączyć oryginał 
dokumentu. Brak oryginału dokumentu będzie skutkować wykluczeniem wykonawcy i odrzuceniem 
jego oferty. Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę wadium winno 
zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwoty 
wadium zgodnie z warunkami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, następuje jego 
bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta / poręczyciela. 
 
Pytanie 15. 
W opisie przedmiotu Zamówienia Zamawiający wskazał zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 
jedynie przy stanowisku Dowódcy Zamiany, czy pozostali nie muszą mieć tej formy zatrudnienia?  
Odpowiedź 15. 
Wszyscy pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy w pełnym wymiarze czasu pracy. 
Patrz pytanie i odpowiedź nr 1. 
 

http://bip.wfdif.com.pl/przetargi-wfdif/wykonywanie-calodobowej-ochrony-obiektow-i-terenu-wytworni-filmow-dokumentalnych-i-fabularnych-znak-zzt-04-2016/
http://bip.wfdif.com.pl/przetargi-wfdif/wykonywanie-calodobowej-ochrony-obiektow-i-terenu-wytworni-filmow-dokumentalnych-i-fabularnych-znak-zzt-04-2016/
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Pytanie 16. 
Realizacja usługi będzie rozliczana za cenę (ryczałtową) oferty ,a w przypadku konieczności naliczenia 
wynagrodzenia za niepełny miesiąc, będzie ono naliczane jako iloczyn: aktualnie obowiązującego 
miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w § 11 ust. 1, i stosunku liczby dni kalendarzowych 
świadczenia usług w danym miesiącu do liczby dni kalendarzowych tego miesiąca.  
Proszę o podanie szacunkowej, średniej miesięcznej lub w całym okresie realizacji liczby 
roboczogodzin jakie mają być przepracowane przez pracowników na posterunkach, co pozwoli 
prawidłowo wyliczyć cenę usługi oferentom  oraz będzie podstawą fakturowania ryczałtowego.  
Odpowiedź 16. 
Średnią, szacunkową, miesięczną liczbę roboczogodzin Wykonawcy są w stanie określić na podstawie 
charakterystyki poszczególnych posterunków. Zamawiający prosi o wnikliwą analizę „opisu 
przedmiotu zamówienia”. 
 
Pytanie 17. 
Czy Zamawiający potwierdza, że dla posterunków obsadzonych pracownikami niekwalifikowanymi 
nie obowiązuje system dwuzmianowy /7.00 – 19.00; 19.00 – 7.00/. 
Odpowiedź 17. 
Zamawiający prosi o wnikliwą analizę „opisu przedmiotu zamówienia”. System dwuzmianowy /7.00 – 
19.00; 19.00 – 7.00/ obowiązuje w przypadkach wskazanych przez Zamawiającego w opisie 
poszczególnych posterunków i wynika z planu ochrony.  
 
Pytanie 18. 
Zamawiający ustalił jedyne kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jako 100% cena. Pomimo, 
faktu iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z art.138 o ustawy prawo zamówień publicznych i 
braku obowiązku przestrzegania przez Zamawiającego art.91 ust.2 i 2a ustawy zwracam uwagę, iż 
celem ustawodawcy było zakończenie dyktatu najniższej ceny w zamówieniach publicznych (art.138 o 
jest to tryb postępowania przetargowego) i nakłonienie Zamawiających do stosowania innych 
kryteriów w przetargach, bez względu na stosowany przez nich tryb postępowania. Jedyna możliwość 
stosowania wyłącznie kryterium cenowego w przetargach została ograniczona do tych, których 
przedmiot jest powszechnie dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Należy pamiętać, że 
nie chodzi tu o tworzenie fasadowych kryteriów pozacenowych (o wadze od 1 do 5 proc.), które nie 
mają realnego wypływu na wynik postępowania tylko kryteria, które zapewnią Zamawiającemu 
wybór oferty najkorzystniejszej, pod każdym względem nie tylko cenowym. 
Wobec powyższego wnoszę o zmianę kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, w szczególności 
zastosowanie kryterium pozacenowego o wadze co najmniej 40%, natomiast kryterium ceny o wadze 
60%. 
Odpowiedź 18. 
Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie19. 
W związku z art.24 ust.5 pkt.11 ustawy prawo zamówień publicznych ,,Wykonawca w terminie 3 dni 
od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.51 ust.1a, art.57 ust.1 lub art.60d ust.1, albo od 
zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje 
zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej, o której mowa w ust.1 pkt.23 (…)’’ i obowiązkiem jaki został nałożony na Wykonawcę, 
wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie powyższego oświadczenia jako skutecznego w formie faksu 
lub w formie e-maila w terminie wskazanych w art.24 ust.5 pkt.11 - 3 dni.  
Oświadczenie złożone w formie faksu lub e-maila zostanie również wysłane w formie pisemnej – 
pocztą polecony. Prośba wykonawcy wynika z faktu, iż koszty złożenia oferty wzrosły, w ramach 
nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 
oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej ,,Ustawą’’).  



6 

 

Złożenie oświadczenia w terminie 3 dni w formie faksu czy też e-maila, pozwoli Zamawiającemu na 
dokonanie oceny, czy zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki określone w art.24 ust.1 pkt.23 Ustawy 
i czy podlega on wykluczeniu. Ponadto ustawodawca nie wskazał w treści art.24 ust.5 pkt.11, iż 
powyższe oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej w terminie 3 dni, stąd wniosek o 
wyrażenie zgody na przesłanie oświadczenia we wskazanym powyżej terminie faksem lub e-mailem 
jest pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie. 
Odpowiedź 19. 
Oświadczenia Wykonawców o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy 
kapitałowej winno być złożone w oryginale. Regulacje prawne dotyczące formy, w jakiej dany 
dokument lub oświadczenie winno być przedkładane w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
publicznego zawarte zostały w rozporządzeniu Ministra Rozwoju z 26.07.2016 r. w sprawie rodzajów 
dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o udzielenie 
zamówienia (dalej r.w.r.d.). W § 14 ust. 1 r.w.r.d. wskazano, że oświadczenia, o których mowa w 
rozporządzeniu dotyczące Wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 
polega Wykonawca na zasadach określonych w art. 22a Ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 
składane są w oryginale.  
 
Pytanie 20. 
Ze względu na zastosowanie procedury opartej na przepisach art. 138 o ust. 2-4 dotyczącej zamówień 
na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział VI ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwane dalej ,,Ustawą’’) oraz ze względu na brak 
informacji o przysługujących Wykonawcy środkach ochrony prawnej w ramach prowadzonego 
postępowania o zamówienie publiczne, a naczelną zasadą wynikającą z przepisów ustawy, gdzie 
,,zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny  i niedyskryminujący z 
poszanowaniem art.7 Ustawy’’, wnoszę o zawarcie w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert, uprawnienia dla Wykonawców umożliwiających 
skorzystanie ze środków ochrony prawnej, w sytuacji niezgodnej z przepisami ustawy czynności 
zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do 
której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, tj.: 
,,W okresie trwania niniejszej procedury, Wykonawcom przysługuje uprawnienie dotyczące 
poinformowania Zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu 
czynności, którą winien wykonać. Informację Wykonawca przekazuje Zamawiającemu w terminie 5 
dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. 
W informacji wykonawca powinien wskazać czynność lub zaniechanie czynności zamawiającego, 
której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, 
określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
informacji. Informację można wnieść  za pośrednictwem faksu, e-maila lub pisemnie. Informację 
rozpatruje Zamawiający w terminie 5 dni od dnia jego doręczenia (w formie faksu, e-maila lub 
pisemnie). W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność 
albo dokonuje czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w 
ustawie dla tej czynności’’. 
Odpowiedź 20. 
Pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SIWZ. 
 
Pytanie 21. 
Wnoszę o wykreślenie wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w składzie grupy 
interwencyjnej. Zaznaczam, iż pracownicy grupy interwencyjnej dla potrzeb tego zamówienia 
występują wyłącznie w sytuacji wezwania na alarm – czyli zakres usługi grupy interwencyjnej w 
ramach zamówienia to niecały 1% całości kontraktu. W większości sytuacji wykonawcy podjazd grupy 
interwencyjnej zlecają podwykonawcom. Podwykonawcy nie zatrudniają pracowników w grupach 
interwencyjnych na umowę o pracę, mimo iż pozostałe wymogi odnośnie kwalifikacji i wyposażenia 
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spełniają. Zasadnym byłby stawiać wymóg zatrudnienia pracowników grupy interwencyjnej na 
umowę o pracę wyłącznie w sytuacji, gdyby Zamawiający wymagał dedykowaną grupę interwencyjną 
pod kontrakt. W tym konkretnym postępowaniu Zamawiający nie postawił takiego wymogu. Grupa 
będzie wzywana wyłącznie w sytuacji alarmu. Stąd też uzasadnionym jest wniosek wykonawcy o 
wykreślenie wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę w grupach interwencyjnych. 
Grupa interwencyjna nie dedykowana pod kontrakt Zamawiającego obsługuje dużą ilość Klientów 
Wykonawcy, w których nie ma wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę. Jeżeli 
Zamawiający podtrzyma wymóg zatrudnienia pracowników grupy interwencyjnej na umowę o pracę, 
mimo iż nie żąda dedykowania tej grupy tylko na potrzeby swojego zamówienia - podwyższy w 
sposób nieuzasadniony w ocenie Wykonawcy, koszty świadczenia usługi za które będzie musiał 
zapłacić. W ocenie wykonawcy wymóg ten, nie spowoduje iż usługa będzie wykonywana w lepszy 
sposób niż w sytuacji dowolnej formy zatrudnienia dla tych pracowników. 
Odpowiedź 21. 
Patrz pytanie i odpowiedź nr 1. 
 
Pytanie 22. 
W związku ze wskazanym w siwz terminem rozpoczęcia usługi – 01.10.2017 roku oraz uchwaloną z 
dnia 22 lipca 2016 roku ustawą o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz 
niektórych innych ustaw, proszę o precyzyjną odpowiedź: 
– czy wykonawca w cenie oferty musi już uwzględnić koszty waloryzacji minimalnej stawki 
godzinowej w roku 2018, czy też w styczniu 2018 roku będzie mógł zwrócić się do Zamawiającego o 
waloryzację wynagrodzenia umownego w zakresie przewidzianym w art.8 ust.1 ustawy o zmianie 
ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw? 
Odpowiedź 22. 
Patrz pytanie i odpowiedź nr 5. 
 
Pytanie 23. 
Jeżeli Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia wniosku w styczniu 2018 roku o waloryzację 
wynagrodzenia umownego w zakresie przewidzianym w art.8 ust.1 ustawy o zmianie ustawy o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw, proszę o potwierdzenie, iż 
zmiana wynagrodzenia umownego w wyniku dokonanej waloryzacji będzie obowiązywała od 
1.01.2018 roku pomimo zawarcia aneksu w terminie późniejszym (luty 2018). 
Odpowiedź 23. 
Zgodnie z § 14 ust. 7 wzoru umowy, aneks powinien zostać zawarty przed wejściem w życie zmian 
w/w przepisów. 
 
Pytanie 24. 
Proszę o udostępnienie załączników w wersji edytowalnej. 
Odpowiedź 24. 
Załączniki w wersji edytowalnej zostały zamieszczone przez Zamawiającego na stronie internetowej 
w dniu publikacji ogłoszenia o zamówieniu. 
 
Pytanie 25. 
W celu rzetelnego określenia wyceny przedmiotu zamówienia proszę o podanie dokładnej ilości 
roboczogodzin w skali miesiąca. W SIWZ ani w formularzu ofertowym nie występuje dokładna liczba 
roboczogodzin. 
Odpowiedź 25. 
Patrz pytanie i odpowiedź nr 16. 
 

Jan Lisowiec 
Przewodniczący Komisji Przetargowej 


