
Chorzów, dnia 02.03.2018 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego - nr sprawy: GI/192/2018. 

 

W związku z pytaniami Wykonawców do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Ochrona mienia wraz z obsługą portierni we wszystkich 

Komórkach organizacyjnych Spółki” - nr sprawy: GI/192/2018, wyjaśniam: 

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie 

umowy o pracę na pełny etat, czy Zamawiający nie narzuca jego wymiaru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga zatrudniania pracowników na podstawie umowy o pracę na pełny 

etat. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający potwierdza, że każda roboczogodzina usług ochrony ma być wypracowana 

wyłącznie w ramach umowy o pracę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, aby każda roboczogodzina usług ochrony była wypracowana 

wyłącznie w ramach umowy o pracę. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający potwierdza, że uzna za ważną ofertę Wykonawcy, który nie jest Zakładem 

Pracy Chronionej, jednak zatrudnia osoby niepełnosprawne (w ilości nie mniejszej niż 30% 

osób niepełnosprawnych) i z tego tytułu może m.in. udzielać ulg PFRON (możliwość 

udzielania ulg nie jest przypisana wyłącznie Zakładom Pracy Chronionej, mogą ją udzielać 

również pracodawcy zatrudniający odpowiedni % pracowników niepełnosprawnych)?  

Odpowiedź: 

Zamawiający określił warunek udziału w przetargu w Rozdziale 3 pkt 1 ppkt. a) SIWZ  

oraz w § 1 ust 1 wzoru umowy  będącego załącznikiem nr 5 do SIWZ. 

 

Pytanie nr 4 

Czy w przypadku podmiotów występujących wspólnie (w oparciu art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp), 

wystarczającym będzie spełnienie warunku zatrudniania min.  30% osób niepełnosprawnych 

łącznie przez wykonawców (z zastrzeżeniem, że podmiot uprawniony do udzielenia 

Zamawiającemu ulgi PFRON będzie liderem konsorcjum i, jednocześnie, podmiotem 

wystawiającym faktury)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił warunek udziału w przetargu w Rozdziale 3 pkt 1 ppkt. a) SIWZ 

zgodnie z którym każdy z Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia 

sektorowego musi być zakładem pracy chronionej lub być Wykonawcą, którego działalność, 

obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie 

marginalizowanych, tj. osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 

r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tj Dz. U. 

z 2016 r. poz. 2046) oraz spełnia przesłanki ustawowe umożliwiające Zamawiającemu 

obniżenie wpłat na PFRON. 

 

 

 

 



Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” ma na myśli partol interwencyjny 

składający się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, czy też chodzi 

o grupę interwencyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych 

i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji (tj. grupa interwencyjna — co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, 

którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji 

z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osób lub 

mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego 

obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób 

i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, 

w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia 

w formie bezpośredniej ochrony fizycznej)? 

 

Odpowiedź: 

Ww. wymaganie Zamawiającego zostało określone w załączniku nr 1 do SIWZ (opis 

przedmiotu zamówienia) Rozdział II pkt 21. 

 

Pytanie nr 6 

Czy wysokość odpisu PFRON, który Wykonawca deklaruje na dzień składania ofert ma być 

wiążąca przez cały czas trwania umowy? W związku z prawdopodobieństwem nowelizacji 

Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 

(oraz szybkim tempem zmian wprowadzanym przez obecny Rząd) obniżenie wpłaty może się 

na przestrzeni tego czasu zmieniać, a zmiany te nie są możliwe do przewidzenia przez żadną 

ze stron. Czy Zamawiający przewidział we wzorze umowy powyższą sytuację, która nie jest 

zależna od Wykonawcy i nie jest do przewidzenia na dzień składania ofert? Jedyne, co 

Wykonawca może gwarantować i na co ma wpływ, to ilość pracowników niepełnosprawnych 

(o odpowiednich stopniach i schorzeniach), których zatrudnia. 

W przypadku, gdyby ilość pracowników niepełnosprawnych zatrudniona (na dzień 

składania oferty) wpływająca na wysokość odpisu PFRON, miała być wiążąca przez 

cały czas trwania umowy, prosimy o rozważenie przez Zamawiającego zmiany 

zapisów SIWZ, poprzez: 

 Wprowadzenie do wzoru umowy zapisu informującego, iż w przypadku 

wejścia w życie nowelizacji Ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, Wykonawca zobowiązany jest 

wystawić co miesiąc dokument informujący o wysokości odpisu z należności 

na PFRON w jego aktualnej wysokości. 

      

Odpowiedź: 

Jeżeli w czasie obowiązywania umowy ustawodawca zmieni obowiązujące przepisy  

i Zamawiającemu nie będzie przysługiwać z tego tytułu możliwość obniżenia wpłat na 

PFRON, bądź też przysługiwać będzie obniżenie tych wpłat w mniejszej wysokości to 

Zamawiający dostosuje zapisy umowne do obowiązujących przepisów. 

 

 

 

 

 



Pytanie nr 7 

do obowiązków Wykonawcy w Warsztacie Zwrotnic jest cykliczne dozorowanie obiektu 

przez lotne patrole służb ochrony potwierdzone przez system kontroli patrolowania, minimum 

4 x na dobę. Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający w powyższym zakresie dopuści do 

realizacji zamówienia podwykonawców? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowej 

części zamówienia jaką jest obsługa portierni i patrolowanie terenu. Zamawiający nie 

dopuszcza do realizacji ww. części zamówienia przez podwykonawców. 

 

Pytanie nr 8 

Czy Zamawiający dopuszcza udział Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie 

tj: Konsorcjum? 

 

Pytanie nr 9 

Czy wszyscy uczestnicy Konsorcjum muszą posiadać status pracy chronionej, czy wystarczy 

jeśli jeden uczestnik posiada status zakładu pracy chronionej? 

 

Odpowiedź na pytanie 8 i 9 : 

Zamawiający nie dopuszcza udziału Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie  

tj: Konsorcjum.  

 

 

 


