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Warszawa, 9 grudnia 2019r.

Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia publicznego

Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych
na wykonanie ,,usług ochrony’’ – WAR.WOP.260.21.2019
Pytania i wyjaśnienia treści szczegółowego ogłoszenia o zamówieniu
Pytanie 1:
Proszę o potwierdzenie, że wszyscy kwalifikowani pracownicy ochrony skierowani przez Wykonawcę do realizacji
zamówienia mają być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy,
tj. każda roboczogodzina musi być wypracowana w ramach umowy o pracę.
Wyjaśnienie 1:
Zgodnie z ust. 1.1. pkt 2 lit b oraz ust. 1.2. pkt 2 lit. b załącznika nr 6 do szczegółowego ogłoszenia
o zamówieniu, Zamawiający ,,wymaga, aby wszystkie osoby realizujące usługę - osoby pełniące służbę
w obiekcie były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i zatrudnione przez
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę …, przez cały okres obowiązywania umowy.’’
Przedstawiając powyższe Zamawiający potwierdza, że każda godzina wypracowana przez pracownika ochrony
Wykonawcy musi być rozliczana na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26
czerwca 1974r. – Kodeks pracy.
Pytanie 2:
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób nie posiadających pełnej sprawności psychofizycznej?
Wyjaśnienie 2:
Zamawiający informuje, że ze względu na specyfikę chronionych nieruchomości, zarówno w części 1 i 2, nie
dopuszcza możliwości świadczenia usług przez osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Pytanie 3:
Czy w pomieszczeniu dyżurki pracowników ochrony zarówno w części 1 i 2 jest centralne ogrzewanie, jeśli nie to
jaki jest średnio (miesięczny) koszt opłaty z tytułu zużytej energii?
Wyjaśnienie 3:
Zamawiający informuje, że w pomieszczeniach ochrony zarówno w Warszawie przy Alei Prymasa Tysiąclecia
60/62 i w Szeligach na ul. Szeligowskiej nie jest zainstalowane centralne ogrzewanie.
Zamawiający informuje, iż średniomiesięczny koszt opłat dotyczących zużycia energii elektrycznej
w 2019 r. w pomieszczeniu ochrony wynosi dla:
- nieruchomości położonej w Warszawie, Al. Prymasa Tysiąclecia 60/62, województwo
mazowieckie – 976,00 zł brutto.
- nieruchomości położonej w Szeligach, ul. Szeligowska, województwo mazowieckie – 496,62 zł brutto.
Powyższe zmiany stanowią integralną część szczegółowego ogłoszenia o zamówieniu i należy je
uwzględnić w przygotowywanych ofertach.
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