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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 
 

BIURO ADMINISTRACJI 
 

 Warszawa, dnia 13 czerwca 2019 r. 

 
 BA.WZP.26.26.2019.7 

 

 
 
 
 Wykonawcy       
 
 
                                                                                                                                                            
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 
nieograniczonego pn. „Świadczenie usługi ochrony fizycznej w obiekcie Delegatury Urzędu 
Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich” – sprawa nr BA.WZP.26.26.2019. 
 

 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U z 2017 r. poz. 1986, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający 
odpowiada na poniższe pytania zadane przez Wykonawców: 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o zdefiniowanie mienia podlegającego ochronie o którym mowa w par.1 ust.1 
Umowy. 
Odpowiedź na pytanie nr 1 
W skład mienia podlegającego ochronie wchodzą dwa budynki: jeden budynek 
administracyjny oraz jeden budynek administracyjno-techniczny – będące własnością UKE. 

 
Pytanie nr 2 
Wnoszę o modyfikację par.1 ust. 2 Umowy, w zakresie: ,,(…) a także w granicach posiadanych 
sił i środków''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 2 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 1 ust. 2. wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 3 
Wnoszę o modyfikacje par. 1 ust. 5 Umowy, w zakresie: ,,(…) podejmowanie działań 
prewencyjnych mających na celu przeciwdziałanie zagrożeniom bezpieczeństwa osób (…)''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 1 ust. 5. wzoru umowy. 
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Pytanie nr 4 
Wnoszę o modyfikacje par. 1 ust. 6 Umowy, w zakresie: ,,(…) podejmowanie działań 
prewencyjnych w razie zagrożenia (…)''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr4 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 1 ust. 6. wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 5 
Wnoszę o modyfikacje par.3 ust.1 Umowy, w zakresie ,,wykonawca na 1 dzień 4 dni przed 
rozpoczęciem (…)''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 3 ust. 1. wzoru Umowy tj. zmianę liczby dni 
z 4 dni na 1 dzień. 
Zgodnie z zapisem § 5 ust. 7 Wykonawca będzie miał dostęp do danych osobowych gości 
Zamawiającego, pracownicy Wykonawcy realizujący przedmiot umowy mają obowiązek 
zapoznać się z przepisami o ochronie danych osobowych i podpisać oświadczenie(wzór 
stanowi załącznik nr 4 do wzoru umowy) o zapoznaniu. Na podstawie oświadczenia Prezes 
UKE wyda pracownikom Wykonawcy upoważnienia do przetwarzania danych osobowych. 
Zamawiający musi mieć czas na wydanie upoważnień. 

 
Pytanie nr 6 
Wnoszę o modyfikacje par. 3 ust.1 pkt. 4 Umowy, w zakresie: ,,(…) nie figurują w Krajowym 
Rejestrze Karnym''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 6 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 3 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 7 
Wnoszę o modyfikacje par. 3 ust. 6, 7 Umowy, w zakresie: ,,w przypadku nieprzedłożenie z 
przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy, wymaganych dokumentów (…)''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 3 ust. 6 i 7 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 8 
Wnoszę o modyfikacje par. 4 ust. 3 Umowy, w zakresie: ,,(…) w przypadku niewykonania lub 
nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników wykonawcy przy wykonywania 
umowy''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 4 ust. 3 wzoru umowy. 
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Pytanie nr 9 
Wnoszę o modyfikację par. 3 ust. 4 Umowy, w zakresie: ,,(…)a także w granicach posiadanych 
sił i środków. Wykonawca zobowiązuje się (…)''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 9 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację wzoru umowy zaproponowaną w pytaniu. 
 
Pytanie nr 10 
Jakie jest wyposażenie pomieszczenia socjalnego o którym mowa w par. 5 ust. 6 Umowy? 
Czy pomieszczenia i media zostaną udostępnione bezpłatnie? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 10 
Pomieszczenie socjalne jest wyposażone w kuchnię elektryczną, mikrofalową, lodówkę i 
zlewozmywak. 
Na drugą część pytania Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie nr BA.WZP.26.26.2019.6 z 
dnia 11 czerwca 2019 r. – pytanie nr 1. 
 
Pytanie nr 11 
Wnoszę o skrócenie terminu obowiązywania tajemnicy o której mowa w par. 7 ust. 1 
Umowy, przez 12 miesięcy po zakończeniu umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 7 ust. 1 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 12 
Wnoszę o wykreślenie w par. 9 ust. 1 Umowy zapisu ,,i przeniesienia autorskich praw 
majątkowych do''. Zakres przedmiotu umowy nie obejmuje przeniesienia autorskich praw 
majątkowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 12 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 ust. 1 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 13 
Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 ust. 8 Umowy pkt. 4 dot. zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 
października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Powyższy zapis wynika z 
uchwalenia ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 13 
Na pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie nr BA.WZP.26.26.2019.6 z dnia 11 
czerwca 2019 r. – pytanie nr 5. 
 
Pytanie nr 14 
Wnoszę o modyfikacje par. 9 ust. 12 Umowy, w zakresie: ,,zmiana niniejszej umowy 
uwzględniająca zmiany wymienione w ust. 8 pkt. 1, ust. 8 pkt. 2 i ust. 8 pkt. 3 oraz ust. 8 pkt. 
4 niniejszego paragrafu (…)''. 
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Odpowiedź na pytanie nr 14 
Na pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie nr BA.WZP.26.26.2019.6 z dnia 11 
czerwca 2019 r. – pytanie nr 5. 
 
Pytanie nr 15 
Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy zapisu: ,, Aneks, o którym mowa w ust. 8 będzie 
obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów 
będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 15 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 9 w zakresie wprowadzenia ww. zapisu. 
 
Pytanie nr 16 
Wnoszę o modyfikacje par. 10 ust. 1 pkt. 1 Umowy, w zakresie: ,,nierozpoczęcie świadczenia 
usług będących przedmiotem umowy w terminie o którym owa w par. 6 ust. 2 umowy, z 
przyczyn leżących wyłącznie po stronie wykonawcy, - kwotę w wysokości 0,02% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w par.9 ust.1 niniejszej umowy''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 16 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 1 pkt. 1 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 17 
Wnoszę o modyfikacje par. 10 ust. 1 pkt. 2 Umowy, w zakresie: ,,niedotrzymania terminu o 
którym mowa w par. 6 ust. 2 Umowy, z wyłącznej winy wykonawcy – kwotę w wysokości 
0,02% wynagrodzenia brutto o którym mowa w par.9 ust.1 umowy, za każdy rozpoczęty 
dzień zwłoki''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 17 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 1 pkt. 2 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 18 
Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 1 pkt. 3 Umowy, w  zakresie: ,,niedotrzymania terminu 
udzielenia na piśmie odpowiedzi i wyjaśnień z wyłącznej winy wykonawcy, o którym mowa 
(…) – kwoty w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 9 ust. 1 
niniejszej umowy – za każdy dzień zwłoki''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 18 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 1 pkt. 3 wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 19 
Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 1 pkt. 4 Umowy, w zakresie: ,,niedotrzymania 
któregokolwiek z terminów z wyłącznej winy wykonawcy, o których mowa w par. 2 ust. 1 
oraz par. 2 ust. 2 i 3 lub w par. 2 ust. 7 – kwoty w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w par. 9 ust. 1 niniejszej Umowy – za każdy dzień zwłoki''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 19 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 1 pkt. 4 wzoru umowy. 
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Pytanie nr 20 
Wnoszę o modyfikacje par. 10 ust. 1 pkt. 1 pkt. 7 Umowy, w zakresie: ,,niedotrzymania 
terminu, o którym mowa w par. 3 ust. 10 Umowy z wyłącznej winy wykonawcy – kwoty w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w par. 9 ust. 1 niniejszej umowy – 
za każde stwierdzone naruszenie''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 20 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 1 pkt. 7 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 21 
Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 1 pkt. 8 Umowy, w zakresie: ,,za każdy stwierdzony 
przypadek niezłożenia dokumentu lub oświadczenia, o którym mowa w par. 3 ust. 5 Umowy, 
z przyczyn leżących po stronie wykonawcy (…)''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 21 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 1 pkt. 8 wzoru umowy. 

 
Pytanie nr 22 
Wnoszę o obniżenie kar umownych wskazanych w par. 10 ust. 1 pkt. 9 z 0,2% na 0,02% oraz 
ust. 11 z 0,1% na 0,01%. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 22 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 1 pkt 9 i pkt 11 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 23 
Wnoszę o modyfikacje par. 10 ust. 1 pkt. 11 Umowy w zakresie: ,,w przypadku opóźnienia 
zwłoki (…)''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 23 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 1 pkt 11 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 24 
Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 1 pkt. 12 Umowy, w zakresie: ,,odstąpienia od umowy lub 
jej rozwiązania przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w 
wysokości 10% 20% wynagrodzenia brutto o którym owa w par. 9 ust. 1 niniejszej umowy, 
wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 24 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 1 pkt 12 wzoru umowy tj. zmiany 
wysokości kary z 20% na 10%. 
 
Pytanie nr 25 
Wnoszę o modyfikacje par. 10 ust. 1 pkt. 13 Umowy, w zakresie: ,,odstąpienia od umowy 
przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – kwotę w wysokości 10% 20% 
wynagrodzenia brutto o którym mowa w par. 9 ust. 1 niniejszej umowy, wyliczonego 
proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy''. 
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Odpowiedź na pytanie nr 25 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 1 pkt 11 wzoru umowy tj. zmianę 
wysokości kary z 20% na 10%. 
 
Pytanie nr 26 
Wnoszę o wprowadzenie do par.10 Umowy zapisu: ,,rozwiązania umowy przez Wykonawcę z 
przyczyn leżących po stronie Zamawiającego – kwotę w wysokości 10% wynagrodzenia 
brutto o którym mowa w par.9 ust.1 niniejszej umowy, wyliczonego proporcjonalnie do 
niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 26 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 wzoru umowy poprzez wprowadzenie 
ww. zapisu. 
 
Pytanie nr 27 
Wnoszę o wykreślenie par. 10 ust. 4 Umowy w związku z ust.6 Umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 27 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  
 
Pytanie nr 28 
Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający zastrzega sobie prawo do nałożenia kar 
umownych do wysokości 100% wynagrodzenia brutto o którym mowa w par. 9 ust. 1 
Umowy? Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji 
zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była 
możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również 
dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować 
umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może 
także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego 
Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający 
powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary 
umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o 
finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić 
nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności 
zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać 
wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim 
na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności 
finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 28 
Zamawiający nie podziela stanowiska wykonawcy wyrażonego w pytaniu, że kary umowne w 
niniejszym postępowaniu są zbyt wysokie jak również, że mogą być powodem braku 
możliwości realizacji zamówienia. Ustawa Prawo zamówień publicznych, jak również przepisy 
kodeksu cywilnego nie określają maksymalnej wysokości kar umownych ani nie formułują 
definicji kary rażąco wysokiej. Zastrzeżenie górnego limitu wszystkich kar umownych w 
wysokości 100% jest zgodny z zasadą swobody umów i uprawnieniem Zamawiającego 
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działającego w interesie publicznym do zwiększenia odpowiedzialności wykonawców za 
należyte wykonanie zamówienia. 
 
Pytanie nr 29 
Wnoszę o bezwzględne obniżenie sumarycznego limitu kar umownych możliwych do 
nałożenia (par.10 ust.6 Umowy) do wysokości maksymalnie 20% wynagrodzenia brutto o 
którym mowa w par.9 ust.1 Umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 29 
Zamawiający nie wyraża zgody na powyższą zmianę.  
 
Pytanie nr 30 
Wnoszę o ustanowienie limitu kar umownych możliwych do nałożenia na wykonawcę w 
ciągu miesiąca. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 30 
Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia do umowy postanowienia dotyczącego 
miesięcznego limitu kar. 

 
Pytanie nr 31 
Wnoszę o wykreślenie w par. 10 ust. 7 Umowy, zapisu: ,,w razie niedokonania przez 
Wykonawcę zapłaty kar umownych, Zamawiający jest uprawniony do potrącenia należnej 
kary umownej z wynagrodzenia należnego wykonawcy (z najbliższej faktury) lub z kwoty 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy wskazanego w par. 14 umowy, na co 
wykonawca wyraża zgodę''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 31 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 ust. 7 wzoru umowy poprzez wykreślenie 
ww. zapisu. 
 
Pytanie nr 32 
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 nr 32 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 10 wzoru umowy poprzez wprowadzenie 
ww. zapisu. 
 
Pytanie nr 33 
Wnoszę o modyfikację par. 11 ust. 1 pkt. 1 Umowy, w zakresie: ,,z przyczyn leżących po 
wyłącznej stronie wykonawcy, wykonawca nie rozpoczął realizacji przedmiot umowy w 
terminie (…)''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 33 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 11 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy. 
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Pytanie nr 34 
Wnoszę o modyfikacje par. 11 ust. 1 pkt. 4 Umowy, w zakresie: ,,trzykrotnego niezłożenia 
dokumentów lub oświadczeń o których mowa w par.3 ust.5 umowy, pomimo uprzedniego 
wezwania do ich uzupełnienia(…)''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 34 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 11 ust. 1 pkt 4 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 35 
Wnoszę o modyfikację par. 11 ust. 2 Umowy, w zakresie: (…) będzie uprawniony do 
rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym i 
żądania kary umownej, o której mowa w par. 10 ust.1 pkt. 12 Umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 34 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 11 ust. 2 wzoru umowy. 
 
Pytanie nr 36 
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 nr 36 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 11 wzoru umowy poprzez wprowadzenie 
ww. zapisu. 

 
Pytanie nr 37 
Wnoszę o wykreślenie par. 12 i 13 Umowy, gdyż przedmiot umowy na świadczenie usług 
ochrony nie obejmuje kwestii wynikających z ustawy z dnia 4.02.1994 roku o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 37 
Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 12 i 13 wzoru umowy.  
 
 
Pytanie nr 38 
W związku z tym, iż umowa nie zawiera postanowień wymaganych przepisem art. 142 ust. 5 
pzp, a termin realizacji zamówienia przekracza 12 miesięcy, wnoszę o wprowadzenie do 
par.17 poniższych zapisów: 
1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze 
zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 
zamówień publicznych, tj. 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 roku o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę  
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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 
2. Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem 
wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 4).  
 
Odpowiedź na pytanie nr 38 
Zamawiajacy informuje, że powyższe zapisy znajdują się § 9 i zostały zmodyfikowane w 
wyniku udzielonych odpowiedzi na pytania wykonawców – pismo nr BA.WZP.26.26.2019.6 z 
dnia 11 czerwca 2019 r., pytanie nr 5. 
 
Pytanie nr 39 
Wnoszę o modyfikacje par. 18 ust. 4 Umowy, w zakresie: ,,w przypadku niepowodzenia tych 
negocjacji zaistniałe spory będzie rozstrzygał Sąd powszechny właściwy miejscowo dla 
siedziby Powoda Zamawiającego (…)''. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 39 
Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację § 18 ust. 4 wzoru umowy..  
 

Pytanie nr 40 
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 na pytanie nr 40 
Zamawiający nie wyraża gody na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia 
przetwarzania danych osobowych w związku z obowiązującymi przepisami RODO.  
 
Pytanie nr 41 
Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 41 
Na pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie nr BA.WZP.26.26.2019.6 z dnia 11 
czerwca 2019 r. – pytanie nr 2. 
 
Pytanie nr 42 
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 nr 42 
Na pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie nr BA.WZP.26.26.2019.6 z dnia 11 
czerwca 2019 r. – pytanie nr 3 i 4. 
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Pytanie nr 43 
Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników 
pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej 
stawki godzinowej? 

 
Odpowiedź na pytanie nr 43 
Na pytanie Zamawiający udzielił odpowiedzi w piśmie nr BA.WZP.26.26.2019.6 z dnia 11 
czerwca 2019 r. – pytanie nr 3 i 4. 
 

Pytanie nr 44 
Proszę o informację, jak Zamawiający oceni doświadczenie wykonawcy w kryterium oceny 
ofert, na podstawie Rozdziału XXI SIWZ, jeśli wykonawca przedłoży referencję na 
świadczenie usług ochrony osób i mienia, w ramach jednej umowy, na łącznie 10 obiektów 
biurowych, położonych w różnych miejscowościach, dla tego samego klienta. Jednocześnie 
wartość usługi, na dzień składania oferty, wynosi powyżej 1 500 000,00 zł. Czy w tym 
przypadku Zamawiający przyzna po 2 pkt., na każdy obiekt objęty umową? 
 
Odpowiedź na pytanie nr 44 
Zamawiający informuje, że zgodnie z pkt XXI Ogłoszenia o zamówieniu punkty przyznawane 
będą za każdą wykonaną/wykonywaną usługę spełniającą warunki określone w tym pkt 
Ogłoszenia o zamówieniu. Zamawiający informuję, że  
 

Jednocześnie działając na podstawie punktu XIII.2.1 Ogłoszenia o zamówieniu 

Zamawiający zmienia termin składania ofert na dzień 19 czerwca 2019 r. godz. 11.00. 

Otwarcie ofert nastąpi tego samego dnia o godz. 11.30. Miejsce składania ofert oraz 

miejsce ich otwarcie nie ulega zamianie. 

 

  

 

Z poważaniem 

Dyrektor Biura 

Administracji 

                                                                  

 Barbara Jamróz 

Dokument podpisany elektronicznie 
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