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Tomasz Buława 

Dyrektor 

Warszawa, (data zgodna z podpisem elektronicznym) 2020 r. 

 

 

 

 

 

Dotyczy:  Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w związku z art. 

138o ustawy Pzp pn. Świadczenie usług ochraniarskich w dwóch obiektach w 

Warszawie [sygnatura postępowania ZP.CO – 29/2020]. 

 

 

 

 

Zgodnie z § 7 ust 7 Ogłoszenia w związku z wnioskami o wyjaśnienie Ogłoszenia, które wpłynęły 

do Zamawiającego, poniżej zamieszczamy treść pytań zawartych we wnioskach o wyjaśnienie 

Ogłoszenia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego. 

 

Pytanie 1. 

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników w systemie mieszanym tzn. część 

roboczogodzin na podstawie umowy o pracę np. ¾ etatu i pozostałe roboczogodziny na podstawie 

umowy zlecenia ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z ust. 8 Załącznika nr 2A oraz ust. 10 Załącznika nr 2B, Zamawiający nie dopuszcza możliwości 

realizacji przedmiotu zamówienia przez osoby, których praca będzie polegać na wykonywaniu 

czynności wskazanych we wspomnianych ustępach, w systemie mieszanym tzn. część roboczogodzin 

na podstawie umowy o pracę np. ¾ etatu a pozostałe roboczogodziny na podstawie umowy zlecenia. 

 

 

Pytanie 2. 

Proszę o potwierdzenie,  że  wszystkie roboczogodziny wypracowane przez  pracowników  ochrony 

maja być zrealizowane na podstawie umowy o pracę? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z ust. 8 Załącznika nr 2A oraz ust. 10 Załącznika nr 2B, Zamawiający potwierdza, że wszystkie 

roboczogodziny wypracowane przez pracowników ochrony, których praca będzie polegać na 

wykonywaniu czynności wskazanych we wspomnianych ustępach, maja być zrealizowane na 

podstawie umowy o pracę. 

 

 

Pytanie 3. 

Czy z uwagi na charakter i specyfikę usług ochrony osób i mienia Zamawiający dopuszcza realizację 

usługi przez kwalifikowanych pracowników ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności psychicznej 

lub fizycznej ? 
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Odpowiedź: 

Zakres obowiązków pracownika ochrony w zakresie części I ZRB-Klonowa nie pozwala na realizację 

usług przez kwalifikowanych pracowników ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności psychicznej 

lub fizycznej. 

Zakres obowiązków pracownika ochrony w zakresie części II Baza Transportowo-Magazynowa nie 

pozwala na realizację usług przez kwalifikowanych pracowników ochrony z orzeczeniem 

o niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej. 

 

 

Pytanie 4. 

Czy stanowiska pracy pracowników ochrony są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych ? 

Odpowiedź: 

Stanowiska pracy dla pracowników ochrony nie są przystosowane dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 

Pytanie 5. 

Wymagają Państwo wezwania 2 osobowej Grupy Interwencyjnej w ciągu 10 minut od zgłoszenia. Czy 

podjazd Grupy Interwencyjnej może być świadczone w ramach podwykonawstwa ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z ust. 20 Ogłoszenia, Zamawiający dopuszcza możliwości świadczenia usług przez 

podwykonawców, czyli dopuszcza możliwości świadczenia usług Grupy Interwencyjnej przez 

podwykonawcę. 
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