
Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w L o d z i 

90-434 Łód i , ul . Piotrkowski 135 
NIP 725-18-69-360 

Adm. YI-2500.1.2020 

Łódź, dnia 5 października 2020 r. 

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę w dniu 5 października 2020 r. 
Zamawiający odpowiada na pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu, którego przedmiotem jest pełnienie usługi ochrony osób i mienia w budynku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Łodzi. 

Pytanie nr 1 

Wnoszę o wykreślenie obowiązku wskazanego w par. 1 ust. 15 Umowy i pkt. 4.3 rozdz. V 
siwz, ze względu na obowiązujące przepisy RODO. Wystarczającym dla Zamawiającego 
winno być oświadczenie wykonawcy o zatrudnieniu do realizacji usługi pracowników na 
umowę o pracę. 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy SIWZ w powyższym zakresie. 

Pytanie nr 2 

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 na pytanie nr 2 

Zamawiający nie będzie ingerował w sprawy kadrowe Wykonawcy. 
W SIWZ zostały opisane wymagania Zamawiającego dotyczące formy zatrudniania 
pracowników ochrony. 
Wszystkie osoby zatrudnione przez Wykonawcę, świadczące u Zamawiającego usługę 
w zakresie fizycznej, bezpośredniej ochrony obiektu muszą być w okresie realizacji umowy 
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 
w rozumieniu przepisów art. 22 § 1 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy 
(Dz.U.2020.1320). 
Zamawiający nadmienia, iż w celu uniknięcia przekroczenia limitu nadgodzin lub w celu 
uniknięcia wypłaty dodatku do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych 
niezgodne z prawem jest zawarcie z pracownikiem umowy cywilnoprawnej (np. umowy 
zlecenie) dla realizacji tych samych prac. co w umowie o pracę. 

Pytanie nr 3 

Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników 
pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej 
stawki godzinowej na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP? 

Odpowiedź na pytanie nr 3 

Odpowiedź j . w. 



Pytanie nr 4 

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności pod warunkiem, że nie wpływa ona na pełną zdolność fizyczną 
i psychiczną umożliwiającą prawidłowe i bezpieczne wykonywanie powierzonych zadań, 
a osoby te będą wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

Pytanie nr 5 

Czy sprzęt i środki o których mowa w pkt. 23 zał. nr 2 do siwz dostarcza Zamawiający? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Tak, Zamawiający zabezpiecza we własnym zakresie sprzęt do wykonania czynności, 
o których mowa w pkt. 23 załącznika 2 do SIWZ. 

Pytanie nr 6 

Czy obsługa szatni będzie leżała w gestii jednego z pracowników ochrony, czy to jest 
dodatkowa osoba dedykowana do pracy? 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Obsługa szatni leży w gestii pracowników ochrony świadczących usługę u Zamawiającego. 
Nie jest to dodatkowa osoba dedykowana do pracy. 

Pytanie nr 7 

Wnoszę o wprowadzenie do par. 4 Umowy, zapisu: „ Wykonawca ma prawo rozwiązać 
umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą 
umówionego wynagrodzenia". 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

W par. 6 ust. 3 pkt 3.6. Projektu Umowy jest zapis: 
Umowa może być rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym jeżeli Zamawiający nie zapłaci 
przez kolejne 2 miesiące za świadczoną usługę. 

Pytanie nr 8 

Wnoszę o modyfikację par. 5 ust. 3 Umowy, w zakresie: „Zamawiający i Wykonawca 
zachowają w tajemnicy wszystkie informacje, które mają wpływ na stan bezpieczeństwa 
w czasie obowiązywania umowy oraz po jej rozwiązaniu, z wyjątkiem danych i informacji. 
które zgodnie z obowiązującym prawem mogą być ujawnione lub gdy ujawnienia ww. danych 



zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko 
w niezbędnym zakresie". 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Zamawiający nie będzie modyfikował par. 5 ust. 3 Projektu Umowy ponieważ jego treść 
odpowiada treści zadanego pytania. 

Pytanie nr 9 

Wnoszę o modyfikację par. 7 ust. 1 pkt. 1.8 Umowy, w zakresie : „zawinionego 
nienależytego wykonywania przedmiotu umowy przez wykonawcę - w wysokości 1000 z\ 
500 zł brutto za każdy stwierdzony przypadek zawinionego nienależytego wykonania". 
Zastosowany zapis umowny odpowiada treści art.471 KC „dłużnik obowiązany jest do 
naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, 
chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które 
dłużnik odpowiedzialności nie ponosi". Zasadą regulującą kwestie odpowiedzialności jest tu 
domniemanie zawinienia po stronie dłużnika, które dłużnik może obalić przedstawiając 
stosowne dowody na brak zawinienia. 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

Zamawiający pozostawia bez zmian zapisy par. 7 ust. 1 pkt 1.8 Projektu Umowy. 

Pytanie nr 10 

Wnoszę o obniżenie kar umownych wskazanych w par. 7 ust. 1 pkt. 1.6 i 1.7 Umowy z 1000 
zł na 500 zł. 

Odpowiedź na pytanie nr 10 

Zamawiający nie zgadza się na obniżenie kary umownej wskazanej w paragrafie 7 ust. 1 pkt 
1.6. umowy, natomiast kara umowna wskazana w paragrafie 7 ust. 1 pkt. 1.7. została 
określona w umowie w wysokości 500,00 zł brutto. 

Pytanie nr 11 

Wnoszę o wykreślenie par. 7 ust. 3 Umowy. Wykonawca ma prawo do zajęcia stanowiska 
w sytuacji nałożenia kary w sposób nieuzasadniony. 

Odpowiedź na pytanie nr 11 

W Projekcie Umowy nie ma par. 7 ust. 3., jednakże w par. 7 ust.l pkt 1.10. Projektu Umowy 
jest zapis, „Naliczenie kar umownych nastąpi po przeprowadzeniu postępowania 
wyjaśniającego pomiędzy stronami umowy". 

Pytanie nr 12 

Wnoszę o wprowadzenie do par. 7 Umowy, zapisu: „ Zamawiający jest zobowiązany do 
wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. 
Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną". 



Odpowiedź na pytanie nr 12 

Zamawiający nie zgadza się na wprowadzenie do umowy takiego zapisu. 

Pytanie nr 13 

Wnoszę o dodanie do par. 8 Umowy, zapisu: „Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust. 
15.-1.7 Umowy, będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących 
podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Stronę 
jeżeli będzie to termin późniejszy. 

Odpowiedź na pytanie nr 13 

Zapis został już uregulowany w par. 8 ust. 3 Projektu Umowy. 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Termin upływa dnia 

12 października 2020 r. o godz. 11.00. 


