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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 23 listopada 2018 r. 
 BAK.WZP.26.38.2018.9  

        
 
 
 
 
Wykonawcy    

  
 
 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 
138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986) na „Świadczenie 
usług ochrony fizycznej obiektu Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy”. Sprawa 
numer: BAK.WZP.26.38.2018. 

 
 
Działając na podstawie punktu 9.19) Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający odpowiada na zadane 
przez Wykonawcę pytanie: 
 
Pytanie numer 2.   
Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) uprzejmie proszę 
o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go e-
mailem na adres. 
 
Odpowiedź na pytanie numer 2. 
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie, przekazuje kopię protokołu z postępowania,  
dotyczącą  wartości szacunkowej zamówienia – patrz załącznik numer 1 do niniejszego pisma. 
Zamawiający informuje jednocześnie, iż szacunkowa wartość przedmiotowego postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000,00 
euro, natomiast nie jest równa kwocie i nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 
750 000 euro.  
Ponadto Zamawiający informuje, iż kwota, jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie 
wyżej wymienionego zamówienia, zgodnie z dyspozycją punktu 9.20) Ogłoszenia o zamówieniu, podana 
zostanie bezpośrednio przed otwarciem ofert.  
 
 
Pytanie numer 3.   
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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 na pytanie numer 3. 
Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wskazuje, że zgodnie z punktem  3.4) Ogłoszenia 
o zamówieniu Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy, aby wszystkie osoby 
wykonujące usługi objęte przedmiotem zamówienia ze strony Wykonawcy były zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy 
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917, z późn. zm.). Płace osób 
zatrudnionych w ramach realizacji zamówienia będą co najmniej na poziomie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, określonego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z poźn. zm.). Ponadto . zgodnie z §1 
ust. 3 projektu umowy „Standard ochrony obiektu UKE w Boruczy wymaga pełnienia służby 
całodobowej przez dwóch pracowników ochrony we wszystkie dni tygodnia, w systemie zmianowym 

dwunastogodzinnym – od godz. 7.00 – 19.00 oraz od 19.00 – 7.00,” oraz zatrudnienia 10 osób (§4 ust. 
1 pkt 1 projektu umowy) spełnienie tego warunku nie wymaga zatrudnienia pracowników powyżej 
pełnego etatu. 
W związku z powyższym Zamawiający nie dopuszcza innej formy zatrudnienia niż umowa o pracę, 
również w przypadku zadeklarowania przez pracownika pracy powyżej pełnego etatu. 

 
Pytanie numer 4.   
Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na 
podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej stawki godzinowej na 
podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP? 
 
Odpowiedź na pytanie numer 4. 
Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników pracujących na 
podstawie umowy cywilnoprawnej.  
 
Pytanie numer 5. 
Wnoszę o wykreślenie par.3 ust.5 pkt.2 Umowy, ze względu na obowiązujące przepisy RODO. 
Wystarczającym dla Zamawiającego winno być oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu pracowników 
na umowę o pracę. 
   
Odpowiedź na pytanie numer 5. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 3 ust.5 pkt.2 umowy. Przedłożona przez Wykonawcę 
kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych 
osobowych pracowników, zgodnie z wymaganiami § 3 ust.5 pkt.2 umowy. 
 
Pytanie numer 6. 
Wnoszę o wprowadzenie do par.9 Umowy, zapisu: ,,Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust.6 
będzie obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów 
będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Stronę 
jeżeli będzie to termin późniejszy. 
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Odpowiedź na pytanie numer 6. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 
 
Pytanie numer 7. 
Wnoszę o wprowadzenie do par.9 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek 
ustawowych za opóźnienie na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, 
w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia'' 
 
Odpowiedź na pytanie numer 7. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 
 
Pytanie numer 8. 
Wnoszę o modyfikacjępar.10 ust. 1 pkt. 12 Umowy, w zakresie: ,,odstąpienia od umowy przez 
Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 20% wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w par.9 ust. 1 niniejszej umowy, wyliczonego proporcjonalnie do 
niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy''. 
 
Odpowiedź na pytanie numer 8. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 
 
Pytanie numer 9. 
Wnoszę o analogiczną modyfikację par.10 ust.1 pkt.12 Umowy jak w pytaniu powyżej. 
 
Odpowiedź na pytanie numer 9. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 
 
Pytanie numer 10. 
Wnoszę o wykreślenie par.10 ust.7 Umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie numer 10. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 10 ust. 7 umowy. 
 
Pytanie numer 11. 
Wnoszę o wprowadzenie do par.10 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia 
pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego 
bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną”. 
 
Odpowiedź na pytanie numer 11. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 
 
 
 
Pytanie numer 12. 
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Wnoszę o wprowadzenie do par.11 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze 
skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego 
wynagrodzenia''. 
 
Odpowiedź na pytanie numer 12. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 
 
Pytanie numer 13. 
Wnoszę o wykreślenie par.12 Umowy. Przedmiot zamówienia nie obejmuje przeniesienia praw 
autorskich. 
 
Odpowiedź na pytanie numer 13. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 12 umowy. Przedmiot zamówienia obejmuje również 
przeniesienie praw autorskich. 
 
Pytanie numer 14. 
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.
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Odpowiedź na pytanie numer 14. 
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania 
danych osobowych. Umowa taka nie jest potrzebna w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie 
zamówienia publicznego.  
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Pytanie numer 15. 
Czy Zamawiający dopuszcza realizację umowy przez pracowników posiadających orzeczenie 
o niepełnosprawności? 
 
Odpowiedź na pytanie numer 15. 
Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji przedmiotowego 
zamówienia. Zgodnie z zapisem § 4 załącznika nr 7 do Ogłoszenia o zamówieniu, zatrudnione osoby 
muszą posiadać wysoką sprawność fizyczną w związku z koniecznością podejmowania interwencji 
w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia oraz uprawnienia kwalifikowanego pracownika 
ochrony fizycznej i uprawnienia do posiadania broni. 
 
Pytanie numer 16. 
Wnoszę o wprowadzenie do Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem 
natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia'' 
 
Odpowiedź na pytanie numer 16. 
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego zapisu. 
 
 
Pytanie numer 17. 
Jeśli na wyposażeniu pracowników będzie broń, jakiego rodzaju. 
 
Odpowiedź na pytanie numer 17. 
Zgodnie z „Planem ochrony obiektu infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy” 
Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników bezpośredniej stałej ochrony fizycznej w uzbrojenie – 
paralizator elektryczny – 3 szt. (o parametrach, które wymagają pozwolenia na zakup i posiadanie). 
 
Pytanie numer 18. 
Czy Zamawiającym posiada w miejscu pełnienia zadań magazyn broni i użyczy Wykonawcy bez 
dodatkowych kosztów. Co winien zaplanować Wykonawca w tym zakresie. 
 
Odpowiedź na pytanie numer 18. 
Zamawiający nie posiada magazynu broni. Przechowywanie do 4 egzemplarzy paralizatorów 
elektrycznych dopuszcza się w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S2 wg normy 
PN-EN zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych z z dnia 21.10.2011 r. w sprawie 
zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania 
i ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015 r. poz. 992). 
 
Pytanie numer 19. 
Czy patrol ze składu pracowników posterunku będzie musiał rejestrować obchody i za pomocą jakiego 
urządzenia? 
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Odpowiedź na pytanie numer 19. 
Zgodnie z „Planem ochrony obiektu infrastruktury Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Boruczy” 
obchody patrolu muszą być rejestrowane za pomocą elektronicznego systemu kontroli patrolu. 

Zgodnie z §4 ust. 2 projektu umowy, to „Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia 
i wyposażenia pracowników ochrony w narzędzia niezbędne do realizacji usługi, w tym 
w szczególności w:  

1) środki przymusu bezpośredniego określone w planie ochrony obiektu; 
2) środki łączności bezprzewodowej; 
3) system elektroniczny kontroli obchodu; 
4) system sygnalizacji włamania i napadu – system wezwania grupy interwencyjnej.” 

 
 

Z poważaniem, 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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Załącznik nr 1 do niniejszego pisma – kopia protokołu z postępowania. 
 

Sprawa numer: BAK.WZP.26.38.2018 - „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w Boruczy”. 

Protokół z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego  

na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2018 r. poz. 1986), zwanej dalej „ustawą Pzp”. 

1. Zamawiający:  

Skarb Państwa – Urząd Komunikacji Elektronicznej, ul. ul. Giełdowa 7/9,, 01-211 Warszawa, NIP 

527-23-67-496, REGON: 017510794.  

 

2. Opis przedmiotu zamówienia 

1) Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w Boruczy, w gminie Strachówka, województwo mazowieckie. 

Usługa obejmuje: 

a) bezpośrednią i stałą ochronę fizyczną osób i mienia wraz z monitorowaniem sygnałów 

alarmowych pochodzących z pomieszczeń znajdujących się w chronionym obiekcie; 

b) podejmowanie działań przez grupę interwencyjną Wykonawcy, w przypadku 

bezpośredniego zagrożenia bezpieczeństwa mienia i osób na terenie obiektu UKE 

w Boruczy;  

c) opracowanie lub aktualizację „Planu ochrony obiektu infrastruktury Urzędu 

Komunikacji Elektronicznej w Boruczy” zgodnie z „Metodyką Uzgadniania planów 

ochrony obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie” 

opracowaną przez Komendę Główną Policji. 

2) Szczegółowo przedmiot zamówienia został opisany we wzorze umowy  stanowiącym 

Załącznik nr 7 do niniejszego Ogłoszenia o zamówieniu oraz w załącznikach do tej umowy; 

3) Kod CPV 79710000-4 - usługi ochroniarskie. 

4) Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub podwykonawcy,  aby wszystkie osoby 

wykonujące usługi objęte przedmiotem zamówienia ze strony Wykonawcy były 

zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania umowy, w sposób 

określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 917, z późn. zm.). Płace osób zatrudnionych w ramach realizacji zamówienia będą co 

najmniej na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego zgodnie z 

postanowieniami ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za 

pracę (Dz. U. z 2017 r. poz. 847 z poźn. zm.). 
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3. Termin realizacji zamówienia publicznego:  

1. Termin realizacji zamówienia obejmuje okres 24 miesięcy.  

2. Zamówienie realizowane będzie od godz. 7.00 od dnia 21.12.2018 r. do godz. 7.00 do dnia 

21.12.2020 r. Termin rozpoczęcia realizacji usług może ulec przesunięciu w wyniku 

przedłużenia się procedury wyłaniającej Wykonawcę do realizacji przedmiotowego 

zamówienia. W takim przypadku przedmiot umowy realizowany będzie przez okres 24 

miesięcy od dnia wskazanego przez Zamawiającego, przy czym realizacja przedmiotu 

umowy przez Wykonawcę wyłonionego w niniejszym postępowaniu nastąpi nie wcześniej 

niż w ciągu 7 dni od dnia zawarcia umowy. 

 

3. Podstawa prawna:  

Art.138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 

1986). 

 

4. Wartość zamówienia publicznego 

Wartość zamówienia publicznego została ustalona w dniu 20/10/2018 r.  na podstawie informacji 

uzyskanych od potencjalnych wykonawców w wyniku wysłanego zapytania, umowy na ochronę 

obiektu UKE w Siemianowicach Śląskich z 2018 r. oraz umowy z 2016 na Ochronę obiektu UKE 

w Boruczy z 2016 r.  

Szczegółowo informacje na temat szacowania wartości zamówienia przedstawiono we wniosku 

o wszczęcie postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego, znajdującego się 

w dokumentacji przetargowej.  

Wartość zamówienia wyrażona w złotych polskich wynosi netto (bez podatku VAT):  

………………………………. PLN; 

Wartość zamówienia wyrażona w Euro (Kurs Euro wynosi 4,3117 PLN zgodnie z rozporządzeniem 

Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku 

do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych): 

……………………………… euro netto. 
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