
"Wojewódzki SądAdrainistrtcyjiiJ 
w Łodzi 

90-434 Łódź, ul. Piotrkowska 135 Lodź, dnia 5 października 2020 r. 
NIP725-18-69-360 

Adm. YI-2500.1.2020 

Zgodnie z wnioskiem złożonym przez Wykonawcę w dniu 5 października 2020 r. Zamawiający 
odpowiada na pytania 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 1. 
Czy Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboczogodziny mają być wypracowane w ramach 
umowy o pracę? 

Odpowiedź nr 1. 
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 l imitu 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 2. 
Czy Zamawiający potwierdza, że nie dopuszcza zatrudnienia do realizacji zamówienia osób 
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności? 

Odpowiedź nr 2. 
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 3. 
Czy Zamawiający potwierdza, że w sytuacji utrzymującego się stanu epidemii po 01.01.2021 r. 
będzie uprawniony do ograniczenia składu ochrony do dwóch pracowników ochrony pracujących 
całodobowo codziennie? Innymi słowy - Zamawiający będzie mógł zrezygnować 
z ośmiogodzinnego posterunku wystawianego w dni robocze? 

Odpowiedź nr 3. 
Zamawiający potwierdza, że w sytuacji utrzymującego się stanu epidemii po 01.01.2021 r. będzie 
uprawniony do ograniczenia składu ochrony do dwóch pracowników ochrony pracujących 
całodobowo codziennie. Zamawiający będzie mógł zrezygnować z ośmiogodzinnego posterunku 
działającego w dni robocze. 



Pytanie nr 4. 
Proszę o dostosowanie przepisów §8 ust. 1 wzoru u m ó w do brzmienia art. 142 ust. 5 ustawy Prawo 
zamówień publicznych: 

Umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 
wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, 
w przypadku 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 r. 
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżel i zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 

Odpowiedź nr 4. 

Zamawiający dodaje do Projektu Umowy par. 8 ust. 1- pkt 1.8, który otrzymuje brzmienie: 

Strony przewidują możliwość dokonywania zmian w umowie. Zmiany umowy, w formie 
pisemnego aneksu pod rygorem nieważności, będą mogły nastąpić w następujących przypadkach: 

1.8. zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 
o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych. 

Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Termin upływa dnia 

12 października 2020 r. o godz. 11.00. 


