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Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę w dniu 10 listopada 2016 r. 

Zamawiający wyjaśnia i modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

w postępowaniu, którego przedmiotem jest pełnienie usługi ochrony osób i mienia w budynku 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

Pytanie nr ł 

Czy obiekt podlega obowiązkowej ochronie ? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Obiekt nie podlega obowiązkowej ochronie. 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wymaga posiadania paralizatora o mocy 10 m A ? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Zamawiający nie wymaga posiadania paralizatora o mocy powyżej 10 mA, natomiast 

wymaga posiadania paralizatora o mocy do 10 mA. 

Pytanie nr 3 

W związku z wymogiem przedstawienia u m ó w o pracę z pracownikami, wnosimy 

o wykreślenie w/w zapisu. 

Prezes Urzędu Zamówień Publicznych zwrócił się do GIODO celem wyjaśnienia wątpliwości 

doi przedstawiania umów o pracę. Jak wynika z udzielonej odpowiedzi, zamawiający nie 

mogą żądać wglądu do umów o pracę. Zamawiający może najwyżej prosić wykonawców 

0 złożenie stosownych oświadczeń bądź też przedstawienie zanonimizowanych kopii umów. 

„W opinii GIODO dla realizacji tego celu wystarczające byłoby przedstawienie przez 

wykonawcę stosownych oświadczeń czy zaświadczeń lub zanonimizowanych dokumentów. 

Dla zamawiającego nie jest bowiem istotne, kto konkretnie zatrudniony jest u wykonawcy na 

podstawie umowy o pracę, a jedynie sam fakt zatrudniania osób w takiej formie - dla 

potwierdzenia którego nie jest konieczna zamawiającemu znajomość imion, nazwisk 

1 adresów pracowników czy wysokości ich wynagrodzeń" - napisano w opinii . 



Odpowiedź na pytanie nr 3 

Zamawiający modyfikuje treść SIWZ -„Wymagan ia Zamawiającego dotyczące formy 

zatrudnienia pracowników Wykonawcy - art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień 

publicznych" poprzez dodanie zapisu: 

Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia do wglądu: 

1. kopii umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi 

usługi w budynku Zamawiającego lub 

2. dokument ZUS Z U A 

zanonimizowanych w zakresie adresu zamieszkania i wysokości wynagrodzenia. 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Termin upływa dnia 16 listopada 2016 r. o godz. 

11.00. 


