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WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  bez  możliwości 
prowadzenia negocjacji  złożonych ofert: o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość 
kwoty 214 000 euro pn. „Usługa ochrony fizycznej osób i mienia”. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanymi w dniu 10.05.2021r., dotyczącym treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 
2019r. - Prawo zamówień publicznych  (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 2019 z poźn. zm.)  Zarząd  
PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Czy Zamawiający wymaga by wykonawca do realizacji usługi skierował osoby zatrudnione wyłącznie na 
podstawie umowy o pracę (każda roboczogodzina pracy pracownika ochrony winna być wypracowana na 
obiekcie Zamawiającego wyłącznie na podstawie umowy o pracę) zgodnie z ustawy prawo zamówień 
publicznych? 
 
Odpowiedź: 
Tak, Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
Pytanie nr 2 
Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający 
oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę 
zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga zatrudnienia zgodnie z ustawą Pzp.  
 
Pytanie nr 3 
W związku z oficjalnie przyjętym założeniem projektu budżetu państwa na rok 2020  
(https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetu-panstwa-na-2020-
r.html) i uchwałą nr 31 Rady Ministrów z dnia 24.04.2019, która dotyczy oskładkowania wszystkich umów 
zleceń (ograniczenie unikania płacenia składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w roku 2020, 
proszę o informację czy Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego  
w powyższym zakresie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający w SWZ (projekcie umowy) wskazał  możliwość dokonania zmian i ich zakres, przedmiotowa 
umowa jest zawierana na okres 12 m-cy.  
 
Pytanie nr 4 
Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na 
podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej stawki godzinowej na 
podstawie art. 436 pkt. 4 ppkt b) PZP? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje waloryzacji, przedmiotowa umowa jest zawierana na okres 12 m-cy.  
 
Pytanie nr 5 
Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza do realizacji usługi osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności.  
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Pytanie nr 6 
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. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę.  
 
Pytanie nr 7 
Czy obiekt wskazany w opisie przedmiotu zamówienia podlega obowiązkowej ochronie? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, że wskazane w umowie obiekty nie podlegają obowiązkowej ochronie.  
 
Pytanie nr 8 
Wnoszę o wprowadzenie do Umowy, zapisu zgodnego – Prawo zamówień publicznych, 
znowelizowanego poprzez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: 
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej 
części, 
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych, 
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy  
– o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości 
pierwotnej umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  
 
Pytanie nr 9 
Wnoszę o wprowadzenie do Umowy zapisu: ,,Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 miesięcznym 
okresem wypowiedzenia’’. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.  

 
 
Pozostałe wymagania  i zapisy SWZ pozostają bez zmian.  
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