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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 39 o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych pn. „Ochrona i dozór mienia Akademii Techniczno - 
Humanistycznej”, nr procedury KN-ZZ-130/I/LJ/2016 

 
 
 
    I.  W związku z otrzymaniem pytania dotyczącego w/w postępowania powiadamiamy wszystkich 

uczestników postępowania o treści pytania i odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) 

          
         PYTANIE I: 

1. Czy Zamawiający  stawia wymagania, które Wykonawca musi spełnić w sposób  szczególny. 

np. pracownicy wykonujący bezpośrednio obowiązki ochrony urzędu muszą posiadać 
zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

2. Czy wykonawca ma swobodę w sposobie zatrudnienia (umowa o pracę , umowy cywilno-
prawne) 

3. Czy w przypadku zmiany przepisów odnośnie minimalnej stawki godzinowej  będzie możliwość 
zmiany wynagrodzenia 

4. Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób niepełnosprawnych ze stopniem znacznym 
(z lub bez schorzeń specjalnych) lub umiarkowanym, ze schorzeniami specjalnymi (symbol: 
01-U, 02-P, 04-O, 06-E) 

5. Wnoszę o zawarcie w par.6 umowy, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy 
za wypowiedzeniem tj.: „każda ze stron może w dowolnym czasie rozwiązać umowę 
z 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia”. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy 
kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko 
swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby 
te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące 
obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie 
się do sytuacji, jest w opinii wykonawcy, celowe. W związku z tym, iż przyczyna 
wypowiedzenia nie zawsze leży po stronie wypowiadającej umowę, a nawet może 
być zawiniona przez kontrahenta, uzasadnionym jest stanowisko odstąpienia 
od automatycznie naliczanej kary obciążającej stronę wypowiadająca umowę.  
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       ODPOWIEDŹ I: 

 Ad. 1     
 Zamawiający w  SIWZ, ust. V  pkt. 3 ppkt. 3.3.  wymaga aby wykonawca dysponował 
dziewięcioma osobami, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, muszą one 
posiadać  wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 
 Zgodnie z postanowieniem Załącznika nr  1 do SIWZ – „Opis przedmiotu zamówienia”, ust. 1, 

pkt. 10, ppkt. 10.1  – wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony muszą mieć 

pracownicy, obsługujący posterunki portiernii:  budynek J, budynek D, Dom Studenta oraz 

patrol pieszy. 

 Ad. 2    

TAK. Wykonawca ma swobodę w sposobie zatrudnienia (np. umowa o pracę , umowy cywilno-

prawne). 

      Ad. 3  
Zamawiający nie dopuszcza możliwości takiej zmiany.  

       
       Ad. 4 

Zamawiający nie zakazuje zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Każdy pracownik 

ma obowiązek posiadać ważne zaświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych 

do wykonywania pracy na danym stanowisku (§ 1 ust. 7 tiret drugi „Wzoru umowy”).  

Ponadto Wykonawca odpowiada przed Zamawiającym za należyte wykonanie umowy. 

        
       Ad. 5 

Umowa na czas określony co do zasady nie może być wypowiedziana. 
Ze względu na złożoność świadczenia Wykonawcy uzasadnione jest określenie sytuacji, 
w których Zamawiający może odstąpić od umowy (jak w § 6 ust. 1 „Wzoru umowy”). 
Zgodnie z § 6 ust. 4 „Wzoru umowy” kara umowna w przypadku odstąpienia od umowy 
naliczana jest tylko wtedy, gdy nastąpi to z przyczyn dotyczących Wykonawcy. 

 
 
  II.  Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ. 

 
 
 
 
 
  

    Z poważaniem 

                Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                       /-/ mgr inż. Lucyna Jakobsche 


