
 

1. Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z dostępem do 

energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych. 

 

Odp. 1 

Posterunek PS-1 gdzie wykonywana jest się stała ochrona fizyczna obiektów zlokalizowany jest w holu, na 

parterze budynku bezpośrednio przy głównym wejściu do siedziby spółki (nie jest odrębnym pomieszczeniem). 

Wyposażony jest m. in. w zasilanie energetyczne (koszt energii ponosi Zamawiający), łącze telefoniczne do 

komunikacji służbowej, szafę ubraniową oraz sejf do przechowywania broni (należący do Zamawiającego i 

akceptowany przez Policję). W bezpośrednim sąsiedztwie posterunku znajdują się toalety z których korzystanie 

jest bezpłatne. 

 

 

2. Proszę o informację, czy wszystkie roboczo – godziny mają być realizowane na podstawie umowy o pracę, 

czy też Zamawiający dopuszcza umowy dzielone (umowa o pracę oraz umowa zlecenie). 

Odp. 2 

Wszystkie roboczo – godziny mają być realizowane na podstawie umowy o pracę. 

 

3. Czy w przypadku gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz 

wymogu o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w 

dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika? 

 

Odp. 3 

Zamawia pozostawia tę kwestię w gestii Wykonawcy (w trakcie realizacji umowy Zamawiający będzie jednak 

bezwarunkowo wymagał by pracownicy ochrony pełnili służbę aktywnie – reagowali niezwłocznie na zagrożenia 

i incydenty, nie byli przemęczeni, nie spali w trakcie pracy itp.). 

 

4. Dotyczy zmiany zapisów umowy: 

W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej: Pzp) w brzmieniu nadanym przez art. 120 
ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 2215, dalej: 
ustawa o PPK), wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 
5 Pzp w jej nowym brzmieniu oraz postanowień odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych 
zmian w łączącej strony umowie zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy o PPK tj. postanowień w brzmieniu:  

„Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku 
zmiany:  
1) stawki podatku od towarów i usług,  
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę,.  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 
składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,  
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,  
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.” 

 



Odp. 4 

Zamawiający wprowadza do projektu umowy w §7 nowy ustęp nr 5. o treści: 

 

„Zamawiający dopuszcza zmiany umowy w formie aneksu polegające na zmianie 
wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 
lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.” 

 


