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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.19.2021.19 

 
 

 
Wykonawcy 
 

 
dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

przetargu podstawowego (zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 
progi unijne - wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż 
równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 
130 000 złotych) na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich”. Sprawa numer: 
BA.WZP.26.19.2021. 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela na 
wniosek Wykonawcy wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej w skrócie „SWZ”, w następującym zakresie, tj.: 

 

30. Czy Zamawiający wymaga by wykonawca do realizacji usługi skierował osoby 

zatrudnione wyłącznie na podstawie umowy o pracę (każda roboczogodzina pracy 

pracownika ochrony winna być wypracowana na obiekcie Zamawiającego wyłącznie na 

podstawie umowy o pracę) zgodnie z ustawy prawo zamówień publicznych?? 

Odp.30 

Tak. Zamawiający potwierdza, że wszystkie osoby wykonujące usługi objęte 

przedmiotem zamówienia ze strony Wykonawcy muszą być zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę, zgodnie z punktem III.4. SWZ oraz załącznikiem nr 6 do SWZ – Wzorem 

umowy. Każda roboczogodzina pracy pracownika ochrony musi być wypracowana na 

wyłącznie na podstawie umowy o pracę. 

 

31. 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? 

Odp.31 

Zamawiający odpowiada, że wszystkie osoby wykonujące usługi objęte przedmiotem 

zamówienia ze strony Wykonawcy muszą być zatrudnione wyłącznie na podstawie 

umowy o pracę, zgodnie z punktem III.4. SWZ oraz załącznikiem nr 6 do SWZ – Wzorem 

Warszawa, 23 lipca 2021 r. 
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umowy, w tym także muszą być zatrudnione na podstawie umowy o pracę w 

dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika. 

Zamawiający nie dopuszcza żadnej inne formy zatrudnienia niż na podstawie umowy 

o pracę. 

 

32. W związku z oficjalnie przyjętym założeniem projektu budżetu państwa na rok 2020 

(https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-

budzetu-panstwa-na-2020-r.html) i uchwałą nr 31 Rady Ministrów z dnia 24.04.2019, 

która dotyczy oskładkowania wszystkich umów zleceń (ograniczenie unikania płacenia 

składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) w roku 2020, proszę o informację czy 

Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego w 

powyższym zakresie? 

Odp.32 

Zamawiający odpowiada, że pracownicy Wykonawcy mają być zatrudnieni, zgodnie z 

zapisami SWZ na podstawie umowy o pracę. Umowy zlecenie nie mają zastosowania w 

przypadku przedmiotowego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w 

związku z czym zadane pytanie nie wymaga udzielenia odpowiedzi. 

 

33. Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników 

pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację 

minimalnej stawki godzinowej na podstawie art. 436 pkt. 4 ppkt b) PZP? 

Odp.33 

Zamawiający nie dopuszcza w ramach przedmiotowego postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego możliwość zatrudnienia pracowników na podstawie umowy 

cywilnoprawnej:  umowy zlecenia i umowy o dzieło.  

 

34. Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności? 

Odp.34 

Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji 

przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z zapisem pkt 5, ppkt 3  załącznika nr 1 do 

umowy - Opis Przedmiotu Umowy, będącego załącznikiem nr 6 do SWZ, 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. 

 

35. 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. 

(w nawiasie treść od Zamawiającego – umowa załączona do niniejszego pisma). 

Odp.35 

Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy wskazanej w niniejszym pytaniu. 
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Zamawiający załączył w SWZ, w Załączniku nr 5 do Umowy – Umowę o powierzeniu 

przetwarzania danych osobowych, która będzie zawarta pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. 

 

36. Czy obiekt wskazany w opisie przedmiotu zamówienia podlega obowiązkowej 

ochronie? 

Odp.36 

Tak. Obiekt Delegatury UKE w Siemianowicach Śląskich w oparciu o decyzję 

administracyjną wpisany jest do wykazu obiektów podlegających obowiązkowej 

ochronie, prowadzonym przez Wojewodę Śląskiego. 

 

37. Wnoszę o wprowadzenie do Umowy, zapisu zgodnego – Prawo zamówień publicznych, 

znowelizowanego poprzez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i 

zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji 

kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie  

wykonywania umowy lub jej części,  

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia  

wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie  

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy.  

Odp.37 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 

 

38. Wnoszę o wprowadzenie do Umowy zapisu: ,,Każda ze stron może rozwiązać umowę  

za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia''.  

Odp.38 

W SWZ zawarto zapis zawierający takie postanowienie, tj. w § 9 ust. 5 załącznika nr 6 

do SWZ – Wzoru umowy. 

 

39. Czy opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z planem ochrony?  

Odp.39 

Tak, Zamawiający potwierdza, że opis przedmiotu zamówienia jest zgodny z planem 

ochrony.  

 

40. Nawiązując do par.5 Umowy, proszę o informację czy każda roboczogodzina pracy 

pracownika ochrony winna być wypracowana wyłącznie na podstawie umowy o pracę? 

Odp.40 

Tak, Zamawiający potwierdza, że każda roboczogodzina pracy pracownika ochrony 

winna być wypracowana wyłącznie na podstawie umowy o pracę. 
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41. Nawiązując do par.5 ust.1 pkt.2 Umowy, wymagań w zakresie kwalifikacji (pracowników 

kwalifikowany z uprawnieniami do dostępu do broni) proszę o informację czy 

Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności?  

Odp.41 

Zamawiający nie przewiduje (nie dopuszcza) zatrudnienia osób niepełnosprawnych do 

realizacji przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z zapisem pkt 5, ppkt 3  załącznika nr 1 

do umowy - Opis Przedmiotu Umowy, będącego załącznikiem nr 6 do SWZ, 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. 

 

42. Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy, zapisu: ,, W razie opóźnienia w płatności 

Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z 

dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z późn.zm.). 

Odp.42 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 

 

43. Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.8 Umowy co najmniej o 50% ze względu na 

ich wygórowaną wysokość.  

Odp.43 

Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie kar umownych. Zdaniem Zamawiającego 

kary umowne nie są wygórowane. 

 

44. Wnoszę o modyfikację par.8 ust.1 pkt.11,12 Umowy, w zakresie: ,,(…)wyliczonej 

proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy''.  

Odp.44 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 

 

45. Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca jest uprawniony do 

wnioskowania o miarkowanie naliczonych kar umownych. Zamawiający po 

stwierdzeniu zaistnienia szczególnych, uzasadnionych okoliczności oraz mając na 

względzie wysokość poniesionej przez niego szkody, będzie uprawniony do 

ograniczenia naliczonych kar umownych.  

Odp.45 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 

 

46. Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy, zapisu: ,, W przypadku nienależytego lub 

sprzecznego z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego wykonania części 

przedmiotu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do 

prawidłowego wykonania zadania, z wyznaczeniem dodatkowego 24 - godzinnego 
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terminu. Jeśli dochowanie tego terminu nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy, strony niniejszej umowy uzgadniają inny termin dodatkowy, którego 

Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać. W takim przypadku Wykonawcy nie 

przysługuje żadne dodatkowe wynagrodzenie.  

Odp.46 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu. 

 

47. Wnoszę o wprowadzenie do par.9 Umowy, zapisu: ,,Każda ze stron może rozwiązać 

umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia'' 

Odp.47 

W SWZ zawarto zapis zawierający takie postanowienie, tj. w § 9 ust. 5 załącznika nr 6 

do SWZ – Wzoru umowy. 

 

48. Wnoszę modyfikację par.9 ust.1 pkt.1 Umowy, w zakresie: ,,z przyczyn leżących po 

stronie Wykonawcy, Wykonawca nie rozpoczął realizacji umowy w terminie (….)''. 

Odp.48 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 

 

49. Wnoszę o wykreślenie par.10,11 Umowy, gdyż przedmiot umowy nie obejmuje praw 

autorskich.  

Odp.49 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie powyższego zapisu. Umowa obejmuje 

przeniesienia autorskich praw majątkowych do Przedmiotu umowy, tj. do  wszystkich 

dokumentów sporządzonych i wykonanych w ramach realizacji Przedmiotu umowy, 

będących utworami w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1231 z późn. zm.).   

 

50. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający zastrzega prawo zmiany wynagrodzenia o 

którym mowa w par.17 ust. 8 Umowy wyłącznie dla osób zatrudnionych w wymiarze 

niższym niż pełen etat? Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zajęło jednoznaczne 

stanowisko w tym zakresie, powołując się na cel przepisu ustawodawcy, który można 

wywieźć z wyroku wydanego 9 marca 2015 r., o sygn.akt. 

KIO 346/15. Izba kierując się celem, który przyświecał wprowadzeniu nowych 
przepisów (wówczas art.142 ust.5 ustawy pzp) o klauzulach waloryzacyjnych, uznała iż 
zwiększone koszty ponosi Zamawiający, na rzecz którego wykonywane są usługi. 
Klauzule nie mogą zakładać, iż w momencie zmiany Zamawiający będzie negocjował z 
wykonawcą warunki podwyższenia wynagrodzenia. Tak jak to zastrzegł Zamawiający, 
przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat w par.17 ust.8 
Umowy. Zamawiający może żądać kalkulacji kosztów, lecz sama zmiana wynagrodzenia 
powinna być automatyczna i uwzględniać całkowity wzrost obciążeń finansowych 
związanych ze zmianą prawa. Waloryzacja powinna następować dokładnie w 
momencie wejścia w życie nowych regulacji. 
Odp.50 
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Paragraf dotyczy zmiany wynagrodzenia osób zatrudnionych na pełny etat oraz 

odpowiedniej części wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na niepełny etat. 

 

51. Wnoszę o modyfikację par.17 ust.8 Umowy, w zakresie: ,,W przypadku zmiany, o której 

mowa w ust. 2 pkt 5, wynagrodzenie zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną 

całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z 

podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji 

pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części Przedmiotu 

Umowy, do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie 

przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w na umowę o 

pracę wymiarze niższym niż pełen etat'' 

Odp.51 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 

 

52. Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający zastrzega sobie prawo w par.17 ust.5 Umowy 

do odrzucenia zmiany wynagrodzenia wykonawcy (cyt. ,, Wykonawca w trakcie 

realizacji Umowy może zaproponować Zamawiającemu dokonanie jej zmiany, która 

mieścić się będzie w katalogu zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie. 

Zamawiający może według własnego uznania zatwierdzić lub odrzucić zmianę 

proponowaną przez Wykonawcę bez dodatkowego uzasadnienia podjętej decyzji.'') , w 

sytuacji gdy zajdą okoliczności opisane w art.436 ust.4 lit.b Umowy i Wykonawca 

udowodni, iż zmiana przepisów prawa o której mowa powyżej wpłynie na koszty 

realizacji usługi u Wykonawcy? Orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej zajęło 

jednoznaczne stanowisko w tym zakresie, powołując się na cel przepisu ustawodawcy, 

który można wywieźć z wyroku wydanego 9 marca 2015 r., o sygn.akt. KIO 346/15. Izba 

kierując się celem, który przyświecał wprowadzeniu nowych przepisów (wówczas 

art.142 ust.5 ustawy pzp) o klauzulach waloryzacyjnych, uznała iż zwiększone koszty 

ponosi Zamawiający, na rzecz którego wykonywane są usługi. Klauzule nie mogą 

zakładać, iż w momencie zmiany Zamawiający będzie negocjował z wykonawcą warunki 

podwyższenia wynagrodzenia. Zamawiający może żądać kalkulacji kosztów, lecz sama 

zmiana wynagrodzenia powinna być automatyczna i uwzględniać całkowity wzrost 

obciążeń finansowych związanych ze zmianą prawa. Waloryzacja powinna następować 

dokładnie w momencie wejścia w życie nowych regulacji. 

Odp.52 

Zamawiający zastrzega sobie prawo w § 17 ust. 5 Umowy do odrzucenia zmiany 

wynagrodzenia wykonawcy, w szczególności: gdy będzie ona niezgodna z 

wprowadzonymi przepisami prawa, zawartą umową, procedurą przeprowadzania 

zmian wskazaną w umowie, lub nie będzie miała uzasadnienia. 

 

53. Wnoszę o modyfikację par.17 ust.5 Umowy, w zakresie: ,, Wykonawca w trakcie 

realizacji Umowy może zaproponować Zamawiającemu dokonanie jej zmiany, która 

mieścić się będzie w katalogu zmian przewidzianych w niniejszym paragrafie. 

Zamawiający w przypadku zaistnienia okoliczności o których mowa w 5-7 Umowy, żądać 
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od wykonawcy dowodów na potwierdzenie faktu, iż zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę i w przypadku udowodnienia tego 

wpływu może według własnego uznania zatwierdzi lub odrzucić zmianę proponowaną 

przez Wykonawcę bez dodatkowego uzasadnienia podjętej decyzji.. W przypadku braku 

udowodnienia okoliczności o których mowa powyżej, Zamawiający może odrzucić 

zamianę proponowaną przez Wykonawcę. (…)'' 

Odp.53 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 

54. Wnoszę o modyfikację par.19 ust.1 Umowy, w zakresie: ,, Wykonawca zobowiązany jest 

na zasadach określonych w niniejszym paragrafie do naprawienia szkody 

Zamawiającego spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem 

obowiązków przez pracowników wykonawcy w trakcie realizacji Umowy przez 

Wykonawcę. 

Odp.54 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację zapisu. 

 

Załącznik do niniejszego pisma: umowa załączona przez Wykonawcę do pytania numer 

35. 

  Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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