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       WSZYSCY WYKONAWCY 

 

 

 

 

Dotyczy postępowania: „Dozorowanie historycznych obiektów i terenów, ochrona mienia, wystaw 

i eksponatów, obsługa ruchu turystycznego, monitorowanie systemu przeciwpożarowego, ochrona 

imprez na terenach administrowanych przez Park Wielokulturowy Stara Kopalnia w Wałbrzychu" 

 

 Zamawiający działając na podstawie art. 38 ustawy dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity z 2015r., poz. 2164 ze zm.) udziela odpowiedzi na pytania 

dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.  

 

Pytanie 1 
Czy w ochronie całodobowej Zamawiający dopuszcza zmianowość obsad każdej zmiany co 24 

godziny? 

Odpowiedź: Ze względu na charakter pracy Zamawiający nie dopuszcza zmianowość obsad każdej 

zmiany co 24 godziny. 

 

Pytanie 2  
Co dla Wykonawcy oznacza przy ul. Reja – wejścia do Lisiej Sztolni, zamontowanie 

i monitorowanie SSWiN oraz co najmniej dwukrotny na dobę objazd grupy interwencyjnej tj. 

- czy właściwym będzie jedynie montaż nadajnika monitorującego do istniejącego systemów 

włamania i napadu i monitorowanie 

- czy wykonawca musi zamontować system wyłamania napadu wraz z nadajnikiem monitorowania 

i jego monitorowanie 

- jeśli montaż systemu włamania napadu proszę o dane specyfikacyjne systemu jaki oczekuje 

Zamawiający.  

Odpowiedź:  Zamawiający wymaga zamontowania systemu sygnalizacji i włamania w obiekcie 

przy ul. Reja, składającego się z centrali alarmowej, manipulatora, zasilacza (wraz z zasilaczem 

awaryjnym), systemu powiadamiania (moduł GSM, radio) i co najmniej jednej czujki ruchu. 

 

Pytanie 3 
Czy w podanej szacunkowej liczbie godzin ochrony w czasie umowy tj. 69504 (słownie: 

sześćdziesiąt dziewięć tysięcy pięćset cztery) zawarte są godziny ochrony dodatkowej 400 

roboczogodzin? 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 4 
Proszę o potwierdzenie właściwego zrozumienia zapisów 

„W ramach świadczenia stałej, całodobowej usługi bezpośredniej ochrony fizycznej wymagana jest 

przez całą dobę, za wyjątkiem godzin pracy administracji Zamawiającego, tj dni roboczych w godz. 

8.00-16.00, jedna osoba” 

oznacza 

Ochrona doraźna ma być realizowana w dni robocze w godzinach 16.00- 8.00 oraz całodobowo 



w dni wolne od pracy i święta.  

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 5 
Czy Zamawiający potwierdza, że do zadań na portierniach, na posterunek doraźny oraz ochronę 

galerii ( bud.5) Wykonawca może skierować pracowników ochrony nie wpisanych na listę 

kwalifikowanych. 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 6 
Proszę o dodatkowe wyjaśnienie zapisu 

Zamawiający wymaga aby wykonawca w celu zapewnienia sprawnej obsługi ruchu turystycznego 

wystawił posterunki bezpośredniej fizycznej ochrony w miejscu Galerii (Budynek Nr 5) – w godz. 

10.00 – 18.00 jedno stanowisko jednoosobowe w trakcie trwania wystaw (przewiduje się 360 dni 

trwania wystaw w okresie realizacji zamówienia tj. 

mimo zapisu o kilku posterunkach będzie to jeden posterunek jednoosobowy wyczerpujący liczbę 

2880 roboczogodzin?. 

Odpowiedź:  Planowane jest jedno stanowisko w budynku B5, z zakładaną liczbą 2880 

roboczogodzin w trakcie trwania kontraktu. 

 

Pytanie 7  
Czy obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia podlegają obowiązkowej ochronie? 

Odpowiedź:  Obowiązkowej ochronie podlegają budynki i budowle zlokalizowanych na terenie 

PW Stara Kopalnia w Wałbrzychu oraz wejście do Lisiej Sztolni przy ul. Reja. 

 

Pytanie 8 
W § 11 wzoru umowy Zamawiający zawarł zapisy dotyczące możliwych zmian umowy. 

Zamawiający nie uwzględnił jednak treści art. 142 ust. 5 ustawy pzp, który to w przypadku umów 

zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (w przedmiotowym postępowaniu czas realizacji 

przedmiotu zamówienia przekracza 12 miesięcy) nakłada na Zamawiającego obowiązek 

wprowadzenia do umowy postanowień o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmian określonych w art. 142 ust. 5 pkt 1) - 3) 

ustawy pzp. 

Zgodnie z dyspozycją art. 142 ust. 5 ustawy pzp wnosimy o wprowadzenie do projektu umowy 

obligatoryjnych w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy zapisów 

precyzyjnie określających zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmian, o których mowa 

w art. 142 ust. 5 pkt 1) - 3) ustawy pzp, tj. od kiedy obowiązuje aneks, w jakim terminie należy się 

zwrócić o zmianę wynagrodzenia i w jakim terminie Zamawiający zobowiązuje się do odpowiedzi 

na wniosek.  

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 marca 2015r. o sygn. KIO 413/15 wskazuje, iż: 

„zamawiający został zobligowany do określenia w umowie zasad wprowadzania odpowiednich 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy”. Dodatkowo KIO podkreśla, iż: „przyjąć 

należy, że owe zasady powinny precyzować kwestię waloryzacji wynagrodzenia na tyle, żeby 

w toku realizacji umowy strony nie toczyły sporów w tym zakresie, bądź dopiero wówczas 

rzeczywiście ustalały stosowne zasady”, a także, że: „intencją ustawodawcy było zobligowanie 

zamawiających do takiego uregulowania w umowach kwestii waloryzacji, aby w razie wystąpienia 

okoliczności uzasadniających uruchomienie mechanizmu waloryzacji strony nie toczyły sporów co 

do przebiegu tej procedury”. 

W związku z tym, iż siwz oraz umowa, nie zawierają postanowień wymaganych przepisem art. 142 

ust. 5 pzp, a termin realizacji zamówienia przekracza 12 miesięcy, proponujemy dokonanie zmiany 

SIWZ, poprzez dodanie do projektu umowy 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  

3)  zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

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) - 3).  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie wartość 

brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od towarów i usług, 

wynikającej ze zmienionych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie podwyższone w zakresie: 

1) wartości, 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 zamówienia,  do 

wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej 

części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat  

2) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego odpowiednio przyjmującym zlecenie lub 

świadczącym usługi biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania do 

wysokości minimalnej stawki godzinowej;  

3) dotychczasowej kwoty wynagrodzenia przysługującego pracownikom biorącym udział 

w realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania o wysokość dodatku do wynagrodzenia za 

pracę w porze nocnej 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy ponoszone 

przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz 

drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia 

publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających 

z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na 

umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą 

fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia  przy założeniu braku zmiany 

wynagrodzenia netto tych osób. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3), przed zawarciem aneksu, o którym mowa 

powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o wysokości 

dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2) i 3). 

Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być zawarty przez Strony w terminie 30 dni od 

daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia przez Wykonawcę, przed wejściem w 

życie zmian, o których mowa w ust 1 pkt 2) i 3).  

Odpowiedź: Zasady wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia uregulowane są w § 11 

wzoru umowy. Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 9  
W związku z art. 142 ust. 5 ustawy pzp, proszę o informację w jakim terminie zostanie zawarty 

aneks dot. zmiany wynagrodzenia,  o którym mowa w art.142 ust. 5 pzp (od momentu zgłoszenia 

wniosku o zmianę wynagrodzenia przez wykonawcę)? Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 23 



października 2014 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. poz. 1831) porozumienie w sprawie zmiany wynagrodzenia powinno zostać 

zawarte w terminie jednego miesiąca od momentu złożenia wniosku. Wnosimy o wprowadzenie do 

umowy powyższego zapisu obligatoryjnie. 

Odpowiedź:  Zasady wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia uregulowane są w § 11 

wzoru umowy. Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 10  
Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 

niektórych innych ustaw proszę o potwierdzenie, iż w przypadku zmiany przepisów o których 

mowa w art.142 ust.5 pkt.2 ustawy pzp zamawiający dokona ,,odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia’’ w rozumieniu sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział 

w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia,  do 

wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej 

części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat.  

Wnosimy o zawarcie klauzuli we wzorze umowy w par. 11 obligatoryjnie. 

Odpowiedź:  Zasady wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia uregulowane są w § 11 

wzoru umowy. Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 11 
Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz 

niektórych innych ustaw proszę o potwierdzenie, iż w przypadku zmiany przepisów o których 

mowa w art.142 ust.5 pkt.3 ustawy pzp zamawiający dokona ,,odpowiedniej zmiany wynagrodzenia 

w rozumieniu sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz drugiej strony 

umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego 

z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub 

na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, 

w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia  przy założeniu braku zmiany 

wynagrodzenia netto tych osób.  

Wnosimy o zawarcie klauzuli we wzorze umowy w par. 11 obligatoryjnie. 

Odpowiedź: Zasady wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia uregulowane są w § 11 

wzoru umowy. Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 12 
Proszę o wyjaśnienie, w jaki sposób zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o art. 90 ust.1 

pkt.1 pzp, skoro w przedmiotowym postępowaniu nie wymagał od wykonawcy zatrudnienia 

pracowników zgodnie z art.29 ust.4 pkt.4 ustawy pzp? Czy wartość przyjęta do ustalenia ceny 

oferty będzie rozpatrywana w oparciu o minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie 

art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r.o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

Nr 200, poz. 1679 z późn.zm.)  zgodnie z najnowszym orzecznictwem tj, wyrok Krajowej Izby 

Odwoławczej o sygnaturze akt. KIO 47/15, który wskazuje, że cyt. niezależnie od sposobu 

dokonania opisu przedmiotu zamówienia, w tym wprowadzeniu bądź rezygnacji z wymogu art. 29 

ust. 4 pkt 4 ustawy pzp tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, odniesienie 

kosztów pracy do ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę odnosi się do 

wynagrodzeń osób wykonujących pracę przy realizacji zamówienia, zarówno na podstawie 

stosunku pracy, jak i na innych podstawach, w szczególności umów cywilnoprawnych tj. np. 



zlecenia lub umowy o dzieło.  

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisami SIWZ, zamawiający wymaga zatrudnienia, przez wykonawcę,  

osób wykonujących czynności bezpośrednio związane z wykonywaniem przedmiotowej umowy tj. 

osób wykonujących bezpośredni, stały dozór osób i mienia, na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Zapis ten stanowi 

odniesienie do art.  29 ust. 3a ustawy Pzp. Ponadto zgodnie  zapisem zawartym w części  VI 

pkt. 3 w cenie ofertowej obejmującej całość zamówienia mają być zawarte wszelkie koszty 

i składniki związane z zamówieniem, które można było przewidzieć w terminie opracowywania 

oferty do czasu jej złożenia. Ewentualne upusty proponowane przez Wykonawcę mają być wliczone 

w cenę ofertową. 

 

Pytanie 13 
Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za 

wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 

miesięcznego okresu wypowiedzenia’’. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu 

treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także 

interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. 

Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem 

wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii 

Wykonawcy celowe.  

Odpowiedź:  Zamawiający nie zmieni zasad dot. rozwiązania umowy. Zamawiający nie dokona 

zmiany SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 14 
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: TAK 

 

Pytanie 15 
W związku z art.24 ust.5 pkt.11 ustawy prawo zamówień publicznych ,,Wykonawca w terminie 3 

dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w art.51 ust.1a, art.57 ust.1 lub art.60d ust.1, 

albo od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje 

zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy 

kapitałowej, o której mowa w ust.1 pkt.23 (…)’’ i obowiązkiem jaki został nałożony na 

Wykonawcę, wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie powyższego oświadczenia jako skutecznego 

w formie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanych w art.24 ust.5 pkt.11 - 3 dni.  

Oświadczenie złożone w formie faksu lub e-maila zostanie również wysłane w formie pisemnej – 

pocztą polecony. Prośba wykonawcy wynika z faktu, iż koszty złożenia oferty wzrosły, w ramach 

nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016 roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych 

oraz niektórych innych ustaw (zwaną dalej ,,Ustawą’’).  

Złożenie oświadczenia w terminie 3 dni w formie faksu czy też e-maila, pozwoli Zamawiającemu 

na dokonanie oceny, czy zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki określone w art.24 ust.1 pkt.23 

Ustawy i czy podlega on wykluczeniu. Ponadto ustawodawca nie wskazał w treści art.24 ust.5 

pkt.11, iż powyższe oświadczenie musi zostać złożone w formie pisemnej w terminie 3 dni, stąd 

wniosek o wyrażenie zgody na przesłanie oświadczenia we wskazanym powyżej terminie faksem 

lub e-mailem jest pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie. 

Odpowiedź:  Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie oświadczenia, o którym mowa powyżej, 

w formie innej niż pisemna (papierowa). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 26 

lipca 2016r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy 

w postępowaniu o udzielenie zamówienia § 14, pkt. 1 „Oświadczenie, o których mowa 



w rozporządzeniu dotyczące wykonawcy i innych podmiotów, na których zdolnościach lub sytuacji 

polega wykonawca na zasadach określonych w art. 22a ustawy oraz dotyczące podwykonawców, 

składane są w oryginale.” 

 

Pytanie 16 
Proszę o potwierdzenie, iż pracownicy przewidziani do realizacji usługi grup interwencyjnych nie 

muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

Zaznaczam, iż pracownicy grupy interwencyjnej dla potrzeb tego zamówienia występują wyłącznie 

w sytuacji wezwania na alarm – czyli zakres usługi grupy interwencyjnej w ramach zamówienia to 

niecały 1% całości kontraktu. W większości sytuacji wykonawcy podjazd grupy interwencyjnej 

zlecają podwykonawcom. Podwykonawcy nie zatrudniają pracowników w grupach 

interwencyjnych na umowę o pracę, mimo iż pozostałe wymogi odnośnie kwalifikacji 

i wyposażenia spełniają. Zasadnym byłby stawiać wymóg zatrudnienia pracowników grupy 

interwencyjnej na umowę o pracę wyłącznie w sytuacji, gdyby Zamawiający wymagał dedykowaną 

grupę interwencyjną pod kontrakt. W tym konkretnym postępowaniu Zamawiający nie postawił 

takiego wymogu. Grupa będzie wzywana wyłącznie w sytuacji alarmu. Stąd też uzasadnionym jest 

wniosek wykonawcy o wykreślenie wymogu zatrudnienia pracowników na umowę o pracę 

w grupach interwencyjnych. Grupa interwencyjna nie dedykowana pod kontrakt Zamawiającego 

obsługuje dużą ilość Klientów Wykonawcy, w których nie ma wymogu zatrudnienia pracowników 

na umowę o pracę. Jeżeli Zamawiający podtrzyma wymóg zatrudnienia pracowników grupy 

interwencyjnej na umowę o pracę, mimo iż nie żąda dedykowania tej grupy tylko na potrzeby 

swojego zamówienia - podwyższy w sposób nieuzasadniony w ocenie Wykonawcy, koszty 

świadczenia usługi za które będzie musiał zapłacić. W ocenie wykonawcy wymóg ten, nie 

spowoduje iż usługa będzie wykonywana w lepszy sposób niż w sytuacji dowolnej formy 

zatrudnienia dla tych pracowników. 

Odpowiedź: Pracownicy przewidziani do realizacji grup interwencyjnych nie muszą być 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. 

 

Pytanie 17 
Proszę o informację czy wystarczającym będzie wpisanie w formularzu oferty liczby wykonanych 

usług ponad postawiony warunek bez przedstawiania wykazu wraz  z dowodami potwierdzającymi 

wykonanie należyte usług aby Zamawiający przyznał punkty w kryterium „doświadczenie 

w zakresie usług ochrony osób i mienia”? Wykaz usług wraz z usługami do kryterium będą mieli 

przedstawić tylko najkorzystniejsi Wykonawcy? 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 18 
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie podjazdu grupy 

interwencyjnej. 

Odpowiedź: TAK 

 

Pytanie 19  
Do wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga, aby jedna 

usługa z co najmniej trzech wykonanych/wykonywanych przez wykonawcę usług, dotyczyła 

bezpośredniej fizycznej ochrony osób i mienia, terenów, wystaw muzealnych, sal 

wystawienniczych, dozoru historycznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków, o wartości nie 

mniej niż 200 000 PLN.  

Proszę o informację, czy każda dodatkowa usługa w kryterium „Doświadczenie” musi obejmować 

ochronę historycznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków? 

Odpowiedź: TAK. Każda dodatkowa usługa w kryterium „Doświadczenie” musi obejmować 

ochronę historycznych obiektów wpisanych do rejestru zabytków. 

 



Pytanie 20. Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar 

umownych zastrzeżonych w powyższych przepisach 

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Krajowej Izby 

Odwoławczej przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych dominuje pogląd, że ustanawianie 

przez zamawiającego w umowie rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za 

naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 

1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień 

publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej 

umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie 

m.in. wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 31 lipca 2015 r. sygn. akt: KIO/1519/15. Zważyć 

bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie 

odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt 

wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie rażące naruszenie 

prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej 

umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważność czynności 

prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. Należy mieć również na 

względzie stanowisko Sądu Najwyższego wyrażone w wyroku z 29 listopada 2013 roku Sygn. akt I 

CSK 124/13, dotyczącego przesłanek miarkowania kar umownych jako rażąco wygórowanych. W 

uzasadnieniu wyroku Sąd wskazał, iż „kara umowna nie może być instrumentem służącym 

wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób 

przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej 

jest natomiast ochrona równowagi interesów stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika 

oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”. 

Odpowiedź: Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 21. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, 

w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się 

z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 

1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, 

faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

2. Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………  

3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. 

adresu mailowego. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest …… 

Odpowiedź: Zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, 

w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, na podstawie podpisanego 

stosownego oświadczenia. Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie. 

 

Pytanie 22. Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w pełnym 

zakresie również w przypadku wsparcia grupy interwencyjnej. 

Odpowiedź: TAK. Zamawiający informuje, iż podwykonawstwo możliwe jest w każdym zakresie.  
 

Pytanie 23.  W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu 

będzie badał cenę każdej oferty przez pryzmat zawarcia w niej kosztów uwzględniających co 

najmniej minimalne wynagrodzenie za pracę, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób 

Zamawiający weryfikował będzie, czy wspomniane minimalne wynagrodzenie nie będzie – w celu 



obejścia obowiązujących przepisów – pomniejszane przez wykonawców o koszty korzystania przez 

pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi albo inne koszty, np. 

koszty szkoleń? 

Pytanie motywowane jest faktem, iż w związku ze zmianami legislacyjnymi w zakresie 

minimalnego wynagrodzenia za pracę, obecnie wszystkie Oddziały ZUS mają obowiązek badania 

sposobu wynagradzania personelu, zatrudnionego przez przedsiębiorców do świadczenia usług. Za 

praktyki naganne, zagrożone sankcjami, ZUS uznaje m.in. pomniejszanie minimalnego 

wynagrodzenia personelu o różne koszty dodatkowe, w tym koszty korzystania ze sprzętu, 

wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi lub koszty szkoleń. Weryfikacja powyższych 

praktyk może także następować poprzez bezpośrednie zwracanie się ZUS do Zamawiających – jako 

Zleceniodawców, wydatkujących środki publiczne, o udzielenie informacji w zakresie sposobu 

świadczenia usług na ich rzecz. 

Odpowiedź: Zamawiający nie będzie weryfikował, czy minimalne wynagrodzenie nie będzie  

pomniejszane przez wykonawców o koszty korzystania przez pracowników ze sprzętu lub 

wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi albo inne koszty. 

 

Pytanie 24. Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad 

realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. 

Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie 

zaistnienia przesłanek z art. 142 ustawy PZP wedle starego brzmienia tego artykułu, które nie 

uwzględnia zmiany przepisów ustawy prawo zamówień publicznych od 1 września 2016 r., zgodnie 

z którą przepis art. 142 ust. 5 pkt. 2 ustawy prawo zamówień publicznych otrzymał następujące 

brzmienie: „wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę;” 

W związku z powyższym wnosimy o modyfikację 

Odpowiedź: Zasady wprowadzenia zmian w wysokości wynagrodzenia (waloryzacji) uregulowane 

są w § 11 wzoru umowy i będą realizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Zamawiający nie dokona zmiany SIWZ w tym zakresie. 
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