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Wykonawcy  

ubiegający się o uzyskanie zamówienia publiczne. 

 

 

 

 

Teatr Baj z siedzibą w Warszawie przy ul. ul. Bertolta Brechta 7 prowadzący postępowanie  

o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. poz. 1843 ze zm.) w trybie przetargu nieograniczonego 

na „Ochronę osób i mienia na terenie Teatru Baj w Warszawie”, działając na podstawie art. 38  

ust. 2 i ust. 4 wskazanej powyżej ustawy, w związku z otrzymanymi pytaniami o wyjaśnienie treści 

specyfikacji istotnych warunków zamówienia przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań oraz 

udzielone odpowiedzi. 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewykorzystania zaplanowanej ilości godzin świadczenia 

usługi nie precyzując ilości tych godzin, a także możliwość żądania zmiany pracownika w terminie  

7 dni od złożenia wniosku o zmianę do Wykonawcy. Wobec narzuconego przez zamawiającego  

obowiązku zatrudnienia pracowników Wykonawcy na umowę o pracę w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2019 r., poz. 1040, 1043, 1495.), 

pracowników bezpośrednio realizujących usługę skorzystanie z przyznanych Zamawiającemu 

uprawnień naraża Wykonawcę na nieprzewidziane koszty zatrudnienia wynikające z obowiązku 

pracodawcy do przestrzegania Przepisów Kodeksu pracy i zapewnienia pracownikowi pełnego 

wynagrodzenia w każdym miesiącu zatrudnienia nawet w przypadku przepracowania przez niego 

zmniejszonej ilości godzin, a także w okresie jego wypowiedzenia wynoszącym 3 miesiące. Nie 

pozwala to Wykonawcy na rzetelną wycenę kosztów świadczenia usługi. Wnioskujemy o wykreślenie 

zapisu o obowiązku zatrudnienia pracowników na umowę o pracę i wprowadzenie zapisu  

o obowiązkowym "udziale w realizacji usługi pracowników zatrudnionych na umowę o pracę" 

 

Odpowiedź. 

Wymogi Zamawiającego nie stoją w sprzeczności z obowiązującymi przepisami. Zamawiający 

określił wymóg wskazany w pytaniu jednakowo dla każdego z wykonawców ubiegających się o 

uzyskanie przedmiotowego zamówienia. Kalkulacja wynagrodzenia pracowników, w tym okres 

wypowiedzenia umowy o pracę, należą do wyłącznych prerogatyw wykonawcy – zapisy SIWZ nie 

określają minimalnego okresu wypowiedzenia umowy o pracę.  



W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ.  

 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników Wykonawcy - osoby 

niepełnosprawne w tym dotknięte schorzeniami specjalnymi: 02P choroba psychiczna, 01U 

Upośledzenie umysłowe, 06E epilepsja, 04O zaburzenia wzroku w stopniu znacznym i 

umiarkowanym, 12C całościowe zaburzenia rozwojowe ? 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający podtrzymuje zapis art. 4.1.4.d) wzoru umowy.  

 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wymaga aby usługę realizowali kwalifikowani pracownicy ochrony? 

 

Odpowiedź. 

Wymogi określają postanowienia SIWZ wraz z załącznikami.  

 

Pytanie 4: 

Zamawiający umożliwił Wykonawcom udział w wyznaczonej wizji lokalnej, której termin już minął. 

Udział w wizji lokalnej umożliwia Wykonawcy ocenę stopnia trudności zlecenia, poznanie wymogów 

stawianych pracownikom ochrony, zapewnia rzetelną wycenę kosztów pracowniczych  

złożonej oferty, kosztów ochrony technicznej (rodzaj zastosowanego systemu antynapadowego oraz 

systemu kontroli obchodów). Czy Zamawiający wyznaczy kolejny termin wizji lokalnej? Czy wobec 

przedstawionych argumentów Zamawiający w celu otrzymania ofert skalkulowanych rzetelnie przez 

wszystkich Wykonawców zastosuje obowiązek uczestnictwa Wykonawców w wizji lokalnej jako 

warunku udziału w postępowaniu? 

 

Odpowiedź. 

Zamawiający w postanowieniach SIWZ nie określił warunku uzależniającego złożenie oferty od 

udziału w wizji lokalnej. Zamawiający nie wprowadzi postulowanego wymogu do treści SIWZ – 

ofertę może złożyć każdy zainteresowany realizacją zamówienia wykonawca.  

 

Pytanie 5: 

Czy zamawiający w celu spełnienia warunków zdolności technicznej i zawodowej udziału w 

postępowaniu dopuszcza skorzystanie przez Wykonawcę z zasobów innego podmiotu, który nie 

będzie brał bezpośredniego udziału w realizacji zlecenia? Czy wymóg stawiany przez Zamawiającego 

w zakresie wykazania przez Wykonawcę zrealizowania trzech usług Wykonawca może łączyć ze 



zdolnością techniczną i zawodową innego podmiotu na którego zdolnościach Wykonawca będzie 

polegał? 

Odpowiedź. 

Wymagania odnośnie warunków udziału w postępowaniu określają postanowienia SIWZ. 

Zamawiający nie określa wymogów innych niż zawarte w postanowieniach SIWZ.  

 

Zamawiający informuje, że działają na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Prawo zamówień 

publicznych dokonuje modyfikacji: 

- pkt. 4.2.1. wzoru umowy zastępując dotychczasowy zapis na treść poniższą: 

„4.2.1. Przedmiot umowy, o którym mowa w pkt. 2 będzie realizowany przez okres 24 

miesięcy od dnia rozpoczęcia jego realizacji. Zamawiający zakłada, że przedmiot umowy 

będzie realizowany od dnia 30 listopada 2020 r. (godz. 08.01) do dnia 30 listopada 2022 do 

godz. 8.00. W celu uniknięcia ewentualnych wątpliwości Wykonawca potwierdza, że 

przyjmuje do wiadomości iż termin rozpoczęcia realizacji Przedmiotu umowy zostanie 

przekazany z minimum 5 dniowym wyprzedzeniem a Wykonawca przekazaną informację o 

rozpoczęciu realizacji Przedmiotu umowy przyjmie bez dodatkowych warunków. W przypadku 

rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy w innym terminie niż wskazany w zdaniu 1, termin 

zakończenia realizacji przedmiotu umowy zostanie odpowiednio zmodyfikowany tak aby okres 

realizacji umowy wynosił 24 miesiące”. 

- pkt. 11 SIWZ – zmienia się termin realizacji od dnia 30 listopada 2020 r.  

- zmienia się termin składania i otwarcia ofert na dzień 14 października 2020 r. Godzina oraz miejsce 

składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie.  

 

 

        -/- Ewa Piotrowska 
Dyrektor Teatru 

 


