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WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA 

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

 

Dotyczy: postępowania pn. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum 

Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 

Zamawiający wymaga podania przed podpisaniem umowy wykazu nazwisk pracowników grup 

interwencyjnych podwykonawcy skierowanych do realizacji zadania. Podwykonawca dysponuje kilkoma 

grupami interwencyjnymi i kilkudziesięcioma pracownikami pracującymi w GI w całodobowym systemie 

zmianowym. Podwykonawca nie jest w stanie przewidzieć która GI i którzy pracownicy będą w dniu 

interwencji na służbie i zostaną skierowani do obiektu chronionego w reakcji na sygnał napadowy. 

Podwykonawca zmuszony byłby przekazać Wykonawcy listę kilkudziesięciu pracowników i na bieżąco ją 

aktualizować. Wymóg ten niesie z sobą szereg komplikacji dla Wykonawcy i Podwykonawcy.  

Czy Zamawiający może wyjaśnić celowość tego wymogu? Wnioskujemy o usunięcie tego zapisu.  

Odpowiedź 

Zamawiający wyraźnie zastrzegł, że wykaz ma dotyczyć pracowników podwykonawcy oddelegowanych 

do realizacji zamówienia. Wymóg nie dotyczy więc wszystkich pracowników podwykonawcy a tylko 

oddelegowanych do realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 2 

Zamawiający wymaga wyposażenia pracowników ochrony w pilota napadowego. Pilot napadowy nie jest 

urządzeniem działającym samodzielnie. Czy obiekt jest wyposażony w lokalny SSWiN umożliwiający jego 

współdziałanie z pilotem napadowym dostarczonym przez Wykonawcę?  

Odpowiedź 

Obiekt nie jest wyposażany w lokalny SSWiN. Na potrzeby przesłania sygnału z pilota napadowego 

należy zainstalować dedykowany w tym celu nadajnik. 

 

 

 



 

 

Pytanie 3 

Zamawiający wyłączył możliwość zastosowania systemu Active Guard. Jaki system dopuszcza 

Zamawiający który umożliwi wygenerowanie sygnału napadowego i wysłanie sygnału do stacji 

monitorowania alarmów? (pytanie dotyczy części 3 -obiektu niepodlegającego obowiązkowej ochronie) 

Odpowiedź 

Zgodnie z załącznikiem nr 10 b rozdział III pkt 7 Wykonawca zobowiązany jest do zainstalowania na 

obiekcie 3 czytników systemu kontroli pracy pracowników ochrony. Zamawiający nie dopuszcza jedynie 

zastąpienia (poprzednie zapytanie) kontaktronu przez wskazanych powyżej system kontroli (w tym 

przypadku Active Guard). 

Pytanie 4 

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). 

Odpowiedź 

Zamawiający stosownie do postanowień ustawy PZP jasno określił w SWZ Rozdział 3 pkt. 3.11 

wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone 

czynności. Co oczywiste, osoby wykonujące wskazane czynności muszą być zatrudnione na podstawie 

umowy o pracę. Kodeks pracy nie zna pojęcia „umów dzielonych”. 

Pytanie 5 

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? 

Odpowiedź 

Zamawiający stosownie do postanowień ustawy PZP jasno określił w SWZ  Rozdział 3 pkt. 3.11 

wymagania dotyczące zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących określone 

czynności. Obowiązki przestrzegania ww. postanowień SWZ oraz przepisów kodeksu pracy spoczywa na 

Wykonawcy.  

Pytanie 6 

Czy Zamawiający dopuszcza 24-godzinny system pracy pracowników? 

Odpowiedź 

Obowiązki przestrzegania przepisów kodeksu pracy oraz postanowień SWZ dotyczących zatrudnienia  

na podstawie umowy o pracę spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający nie jest instytucją powołaną  

do udzielania wytycznych co do sposobu realizowania obowiązków w zakresie przepisów prawa pracy.  

Pytanie 7 

Czy Zamawiający wymaga grup interwencyjnych SUFO wystarczające będą patrole interwencyjne 

wyposażone w środki przymusu bezpośredniego? 

Odpowiedź 

Zamawiający wyłącznie wymaga grupy interwencyjnej. 
Pytanie 8 

Czy zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia w przypadku zmiany: 

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne 



 

- zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o którym mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r o pracowniczych planach kapitałowych 

Odpowiedź 

Nie. 

Pytanie 9 

W nawiązaniu do opisu przedmiotu zamówienia, część I, pkt 19 proszę o podanie kosztu wynajęcia sejfu 

do przechowywania broni i amunicji. 

Odpowiedź 

Koszt wynajęcia sejfu to 250 zł netto miesięcznie. 

 

Pytania zadane przez Wykonawców i odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego stanowią integralną 

część Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

 

Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.) przedłuża termin składania ofert oraz na podstawie 

art. 286 ust.1 ww. ustawy dokonuje zmiany treści SWZ. 

Zamawiający dokonuje zmiany treści: 

1. Terminu związania ofertą, o którym mowa w Rozdziale 10, pkt 10.1, w ten sposób, że otrzymuje 

brzmienie: 

Rozdział 10. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ 

10.1.  Wykonawca będzie związany ofertą do dnia 17.06.2021 r. 

2. Terminu składania ofert, o którym mowa Rozdziale 11, pkt11.7 oraz Rozdziale 12 pkt 12.1.w ten 

sposób, że otrzymuje brzmienie: 

              Ofertę należy złożyć na Platformie pod adresem: https://maie.ezamawiajacy.pl w zakładce  

            „OFERTY do dnia 19.05.2021 r. do godz. 8:30. 

3. Terminu otwarcia ofert o którym mowa w Rozdziale 1, pkt 13.1, w ten sposób, że otrzymuje 

brzmienie: 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 19.05.2021 r., o godzinie 9:30. 

 

Jednocześnie Zamawiający zmienia treść ogłoszenia w powyższym zakresie. 
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