
ll Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powy2ej petnego etaru,
Zamawiaiqcy opr6cz wymogu umowy o pracq w pelnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii
Wykonawcy folmq zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego
pracownika?

2) Jeili Zamawiajqcy dopuSci mo2liwoSi zatrudnienia powy2ej pelnego etatu pracownik6w
pracujqcych na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzacjq minimalnej stawki
godzinowej na podstawi e art. L42 ust. 5 pkt 2 P?,P'l

3) Czy Zamawia)4cy wrymaga od wykonawcy utrzynrywania porzqdku na postemnkach?
4) Prosimy o irrformacjq, czy Zantawiajqcy w bud2ecie na uslugg bqdqcq przedmiotem niniejszego

p ostep o wa n ia zaloiyl ewen tu al n e kary, ktdre moLe naloi-yi na wyio ni o ne go Wyko nawcq,
5) Czy w przypadku wsp6lnego ubiegania siq o udzielenie zam6wienia wystarczajEcym bqdzie aby

warunek dot. zatrudnienia na umowQ o pracq czlonka zarz4du posiadajqcego po$wiadczenie
bezpieczefistwa osobowego o klauzuli ,,zastrzezone" posiadal jeden z czlonk6w konsorc;um, np,
Lider?

6) Czy w przypadku warttnku dot. zatrudnienia na unrowQ o pracQ czlonka zarzEdu posiadaj4cego
pofwiadczenie bezpieczefstwa osobowego o ,ktauzuli ,,zastrze2one" w przypadku zarz4du
wieloosobowego sp6lki tylko i wyi4cznie jeden czionel< zarzqdu rno2e spelrriai ten warunek?

7) Czy pelnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych moZe posiada6 rylko jedna firma w
przypadku wspdlnego ubiegania siq o udzielenie zam6wienia (konsorcjum) ?

B) Czy warunek dot. posiadania certyfikatu lS0 g00L zostanie spetniony je$li tylko jedna firma w
przypadku wsp6lnego ubiegania siq o udzielenie zam6wienia fkonsorcjurn) bqdzie posiada6
certyfikat ?

9) Czy Zantawlaiqcy wymaga aby l<aida sp6lka wchodz4ca w sklad konsorcjum wykazala sig
oddzielnie wykazem uslug spelniaj4cq warunki udzialu w postQpowaniu? Jefli nie proszg o
modyfikacjq zapisu w pl<t. 15.2 po prz,ez dodanie pkt. 6 fwykaz us]ugJ.

10)Proszq o podanie szczegdlowych zagadniefl) kt6re miatyby znaleli siq we wstqpnej koncepcji
ochrony oraz regulaminie organizacyjnym,

tl)W zwi4zku z list4 zai4cznil<6w w formularzu ofertor,uym, kt6re maja zostaf zloione wraz z ofertq
oraz zapisem umieszczonym pod pkt, 8.6. Proszq o wyja$rrienie sprzeczno6ci zapis6w Jakie
dolcumenty maja zostaf zlo|one wraz z ofertq a do zlo2enia kt6rych dokument6w zosrante
wezwany wykonawca z najni2sza cen4.



12)Na l<ryterium do6wiadczenie nalety przedstawii uslugi o szczeg6lnym znaczenitl gospodarczo'
- 
obronnym zgodnie z Rozporz4dzeniem Rady Ministr6w z dnia 3 grudnia 2015 r 'Czyto majE byf te

same uslugi co na warunek ?

tB)Za jak4licZbq wykazanych uslug na kryterium clo(wiadczenie Zamawiaiqcy przyzna maksymalna

liczbq punkt6w tj, 2 ?

1,4)Czy w przypadku wsp6lnego ubiegania siq o udzielenie zam6wienia Zamawiaj4cy przyzna
-nriksyrnalnq-liczbg 

punkt6* w kryteriun-r Jako56, je6li tylko jedna z firm wchodz4ca w sklad

konsorcjum bgdzie posiadala certyfikat? |

15)Na jakiej poclstawie Zamawiajqcy wymaga posiaclania Kancelarii Nieiawnej zlokalizowanej w
- 
administracyjnych granicach Miasta Stotecznego Warszawy. I{ancelaria stu2y do zapewnienia

prawidlowego obiefu dokument6w, ich przechowywania i wydania ich wia6ciwym osobom przez

Fetnomocni[a WymOg ten zawQza l<rqg wykonawc6w, kt6rzy spelniajq lvym6g posiadania

kancelarii i pelnomocnika jednak poza granicami Miasta Stolecznego Warszawy. Prosimy o

modyfikacjq zapis6w poprzez wymaganie Kancelarii Niejawnej bez wskazywania miejsca jej

)okalizacji.

16)Zamawiajqcy wymag a ,,Wainq koncesjg Miflistra'Spraw WewnQtrznych w zakresie przedmiotu
- 
zam6wienia, w szczeg6lnoSci posiadanie Spe'cjalisrycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnei [SUFO)'"

Czy zamawiajqcy wymaga koncesji oraz pozwoleuia na brori iako dwa oddzielne dol<umenty?

17)W zwiqzku z zapisami we Wzorze umowy dofyczqcymi kar umownych wnosimy

o obni2enie wysokof ci kar' jako ra2qcP wyg6rowanltch o 500/n'

Uzasadnienic_l

W procedurze udzielania i realizacji zan6wieri publicznych to zamawiaj4cy iest w

pozycji uprzyr,rrilejowanej wzglqdem wykonawc6w, umoZliwiajqcej mu narzucanie

warunk6w dotycz4cych realizacji zam6wienia, jednak powinien on tak uksztaltowai

tredd umowy aby realizacja zam6widnia w o96)e byla mo2liwa,ZaEetn zastrzeganie kar

umownych nie powinno byi celem samym w sobie, ale Srodkiem dyscyplinujqcym

wy1<onawcq.

Nie moZna r6vvnieLzapominai, 2e podstawowq funkcj4 kary umowne j jest naprawienie

szkody (zryczaitowane odszkodowanie), a zatem stawlta kary umownej nie powinna

byi ustalona abstrakcyjni e, Lecz z urgzg)qdnieniem przewidywanej szkody, jaka moie

powstai po stronie Zanrbwi4j4cego. Jednakze postauowienie projektu umowy nie

zostato oparte na powyZszych zalo2eniach, stqd wniosek o jego zmianq.

Zaproponowane przezwyl<onawcq zmiany poprzez obniienie wysokoSci kar umownych, ma z iednej

strony zapewnit, iiw dalszym ciqgu kary umowne bqd4 spelnialy ftrnkcjq represyjnE, z drugiej zai,ie
zacz\qspeluiai funkcjq odszkodowawcz4, a nie,,zarobkqwA".

W zwiqzku z brakiem w trefci SIWZ postanrs4t.ien odpowiadojqcych treici art. 1.4'2 ust, 5 ustawy z dnia 29

stycznia 2004 r, (t.j. Dz. IJ. z 2018 r, poz. 1986 z pdin,zm, dal.ej: Pzp), wnioskuiemy o wprowadzenie do treici

SIWZ postanowiefi odpowiadajqcych teici art, 142 ust. 5 Pzp oraz zgodnie z brzmieniem art, 735 ustowy z

rtnie 4 paLdziernika 2018 r. o pracowniczych'planach kapitalowych (Dz.u. z 20L8 r. poz, 2215) postanowieri

odnoszqcych sig do procedury wprowodzania przedmiotowych zmion w lqczqcei strony umowie ti.

posta n ow i efi w brzmi e niu :

1, ,,Niniejsza Ltmowa ulegnie znilanie w zakresie naleinego wykonawcy wynaglglz_e1lg y pl?ypa/lu
zmrany; t



2.

1) stawki podatku od towardw i uslug, .
2) wysoko1ci minimalnego wynagrodienia zo pracQ olbo wysokoici m[nimalnei stawki

goctzinowej, ustalonych na podstawie przepis6w ustaw)t z dnia L0 paidziernika 2002 r' o

minim alny m wyn a gro d z e ni u z a pr ac q,'

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym"lub rbezpieczeniu zdrowotnemu lub wysoko!cl

stawki skladki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne'

4) zasart gromodzenia i wysokosci wpla.t do pracowniczych plan,w kapitalowych, o kt6rych

mowa w ustqwie z dnia 4 paidzieriika 201,8 r. o pracowniczych planach kapitcitowych,

- je^eli zntiany te bqdq mialy wplyw na koszty wykonania zam1wienia przez wykonawcq'

Kaida ze stron umowy, w p.rzypadku zaistnienia zdarzert o iakich mot"va w art' 1'42 ust' 5 pkt 1-3

ttstawy Pzp w terminie 3 miesiqcy od dnia opublikowana przepis6w bqdqcyc

zwr6ci6 siq do drugiei strony z pisemnym wn[oskietn o przeprowadzeni

zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniei zmiany wynagrodzenia'

zdarzefi o jakich mowa w art, 142 ust. 5 pkt 4)u.stawy Pzp koi:cla ze stron moie' po dokonaniu wplat

do pracowniczych plan6w kapitalowych za prierwszy miesiqc rozliczeniowy, zwrdcii siq do drugiei

strony z pisemnym wnioskiem o przeprowailzenie negocjacii dotyczqcych zawarcia porozumfenia w

sprawie odpowiedniei zmiany wynagiodzenia'
przez odpowiedniq zmianq wynagrodzenie,'o kt6rej mowa w ust. 2, naleiy rozumiet:

a) zmianq stawki podatku od towardw i uslug,

b) suntq wzrostu'kosztbw wykonawcy zamdwienia publicznego wynikaiqcych z podwyiszenia

dotychczasowej kwoty minimalnego wynogrfizenio, przysluguiqcego odpow.iednio osobom

biorqcym udzial w realizacii czqlci pozostaiei.do wykonania umawy w sprawie zam'wienia'

c) sumQ wzrostu koszt^w wykonawcy zam,wienia publicznego wynikajqcych z podwyiszenia

dotychczasowei kwoty minimalnei stawki godzinowei wynagrodzenia, przysluguiqcego

odpowiednio osobom biorqcym udzial Wrealizqcii czqici pozostalei do wykonania umowy w

sprowie zatn6wienia,

d) sumg wzrostu koszt|w wykonawcy zam6wienia publicznego oraz drugiei strony umowy o

prhcg lub innej umowy cywilnoprawnej lqczgcei wykonawcq z osobq fzycznq nieprowadzqcq

dziatalnoici gospodarczej, wynikajqcych z koniecznoici odprowadzenia dodotkowych skladek

od wynagrotlzeri os6b zatrudnionych na umowg o proc? lub nu podstawie innei umowy

cywilnoprawnej zawartej,:,(zez wykonawcq z osobq fzycznq nieprowadzqcq dzialalnoicl

gospodarczej, wynikaiqcy'ch z zmiany zasad podlega.nla ubezpieczeniom spolecznym lub

ubezpieczeniom zdrowotnym Iub wysokoici stawki na ubezpieczenia spoleczne lub zdrowotne

przyslugujqcego odpowiednio biorqcym udzial w realizacii czqlci zam1wienia pozostalei do

wykonania, przy zaloieniu braku zmi,any wynagrodzeniq neto tych os6b,

e) sumQ wzrostu kosztlw wykonawcy zamdwienio publicznego z Qtulu zatrudnienia os6b na

podstawie umowy o pracq lub innei umowy cywilnoprawnej oraz drugiei strony umowy o

pracq lub innej umowy cywilnoprawnej lqczqcej Wykonawcq z osobq fizycznq nieprowadzqcq

dzialalno{ci gospodarczej,wynikgjEcych z koniecznoici odprowodzenia dodatkowych skladek

od wynagrodzeri os6b zatrudnionych na umowq o prqcq lub na podstawie innei umowy

cywilnoprawnei, nuart'ei prziz WykonawcQ z osobq fizyczna nieprowadzqcq dzialalno'ci

gospodarczej, wynikajqcych z zmiany zasad gromadzenia i wysokolci wplat do

pracowniczych plan6w kapitalowych, o kt\rych mowo w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018

r, o procownfczych planoch kapitolowych, przysluguiqcego odpowiednio biorqcym udzial w

realizocji czQftci zom,wienia pozTstatei do wykonania, przy 49!-949ttlu braku zmianv 

-wynagrodzenia neto tYch os6b'



Zmiana wynogrgsdzenia wykonawcy o jakiej mbwa w ustqpie 1 -3 niniejszego paragrafu dokonuje siq
w zakresie wynagrodzenia naleLnego wykonawcy, poczynajqc otl clnio wejicia w iycie przepis6w
prawa bqdqcych podstowq zmiany:

a) wysokoici podatku od towor6wi ustug,
b) wysokolci kwoty minirnalnego wytlojlrodzenia,
c) wysokoici kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia,
d) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Iub ubezpieczeniom zdrowotnym,
e) wysokoici stawl<i na ubezpiecze.nia spoleczne Iub zdt owotne,
f) zasad gromadzenia i wysoko1ci wplat do pracowniczych plan|w kapitalowych, o kt1rych

mowa w ustawie z dnia 4 paidziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych.

w przypadku zmiany, o ktdrej mowa w ustqpid'4 lit ,,a" niniejszego paragrafu, wartoit netto
wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni siq, a okreSlona w umowie (aneksie) wqrtoii brutto
wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepis|w.

6" W przypadku zmiany, o kt6rej mowa w ustqpie 4 lit ,,b-f' niniejszego parografu Wykonawco
przedstawiu:

a) zamowiaiqcemu kalkulaciq wzrostu koszt|w wyliczenia odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia, , 'r

b) na wniosek zamawiaiqcego, na potwierQzehie kalkulacji o ktdrej mowa w niniejszyrn punkcie
lit, ,,a", sktualne umowy o prace lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami biorqcymi
urlzial w'reatizacji zam6wienia, o

c) na wniosek zamawiaiqcego skierowany nie wcze{niej ni| w terminie 30 dni od daty wejicia w
iycie przepis6w bgdqcych podstawq wprowadzenia zmiany o jakiej mowq w niniejszym
punkcie lit. ,,a", odpowiednio umowy o praca/ aneksy do umowy o procQ bqrlt umowy
cywilnoprawne/ aneksy do umtjw cywilnaprawnych - potwiertlzajqce oclpowiedniq zmiang
wynagrodzenia.

Niezawarcie w terminie nie dluiszym niz miesiqc od dnia zloienia wniosku, o kt1rym mowo w ust. Z,
porozumienio w sprawle odpowiedniej zmiany wynagrotlzenia, uprawnia kaidq ze stron do
rozwiqzanio umowy z zachowaiiem dwumiesiqcznego okresu wypowiedzenia. Rozwiqzanie umowy
nie stanowi nienaleiytego wykonania lub niewykonanra umowy.
oiwiadczenie o rozwiqzaniu umowy z zachowaniem clwumiesigcznego okresu wypowiedzenia naleiy
zloiyt w terminie nie pdiniei nii w ciqgu 30 rlni od dnia zakoficzenia negocjacji. przez zakoiczenie
negocjacji strony rozumieiq nie osiqgniqcie przez strony porozumienia w zakresie przedmiotu
negociacii w maksymalnym terminie 30 dni od daty wptyniqcia wniosku, o kt1rym mowa w ustepie z,
do drugiej strony.
Zmiany o kt6rych mowa wymagajq zawarcia aneksu/ porozumienia do umowy o zam6wienie
publiczne."

Uzasadnienie:

W dniu 2S listopada 2018 r' w Dzienniku llstaw zostala opubltkowano ustowa z dnia 4 paidzierniko 201g r.
o pracowniczych planoch kopitalowych [Dz, U. z 2018 poz. 2215, dalej ttstawa o PpK). Zgodnie z trelciq ort,
120 przywolanei powyiei ustawy na jej mocy ulega zmianie veSi ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo
zomdwiert publicznych ( t'i' Dz'u' z 20L8 poz, l986 z p6in.zm.) poprzez wprowadzenie nastqpujqcych zmian
,,w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje siq przecinek oraz pkt 4 w brzntieniu:

5

I



,,4) zasad gromadzeniq i wysokoici wptat rto 1i-acownic*ych plon6w kapitalowych, o kt|rych mowe w ustawfe

z dnio 4 pai,dziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitolowych".

Przeniesienie do treici wzoru umowy treici art, 142 usES Pzp nie moina uznai za wystarczajqce, Zgodnie z

brzntieniem art, 1"35 ustawy o PPI( uregulowane zostaly r1wniei aspekt procedury wystqpowania o zamianq

wy.sokoici wynagrodzenia wykonuwcy. Pozostawia bowiem szereg problem6w prakltcznych odnoszqcych siq

do rzeczywistej moiliwoicl skorzystunia przez Wykonothcp z przywotanego powyzej uregulowanio. No

Zantawiajqcym ciqiy obowiqzek jasnego, precyzyjnego wyczerpujqcego okreilenis SIWZ, kt1rego jednym z
elementdw jest wz6r umowy. Majqc po,wyisze tla uwadze zasadnym jest uzupelnienie postanowiefi wzoru

umowy o propozycje zgtos'zone przez Wykonawcq a odnoszqce siq do trybu wprowadzenia zmiany
wynagrodzenia w momencie jej zaistnienia,

1B)Na jakiej podstawie Zamawiaj4cy wymaga przedstawienia wraz zWkazem os6b dokumentu kopii
legityrnacji os6b dopuszczonych do posiadania broni? Wym6g ten przekracza rozporzqdzenie
Ministra w sprawie dokument6w jakich zamawiajqcy mo2e 2qdai. Na w/w dokumentach s4 dane
wraZliwe pracownik6w, l<t6re zgodnie z nowym rozporzeldzeniern ROD0 nie nrogq byi
udostqpniane. 

1

19)W odniesieniu do zapis6w SIWZ o kwalifikacjach pracownik6w realizujqcych zadania ochronne

oraz posiadaniu legitymacji os6b dopuszczonych do pusiadania broni do M, o kt6rych
mowa w SIWZ informujemy,2e wg ROZPORZADZENIA MINISTM SPMW WEWNETRZNYCH z

dnia L1, grudnia 2013 r, zmieniajqcego rozporz4dzenie w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formacji oihronnych i warunk6w przechowywania
oraz ewidencionowania broni i amunicii:

S 10 otrzymuje brzmienie; *

'$ 1-0, Przedsiqbiorca pisemnie wyznacza spoSr6d pracownik6w ochrony wpisanych na listq
kwalifikowanych pracownik6w ochrony f\zycznej, posiadajqcych legitymacjq kwalifikowanego
pracownil<a ochrony fizycznej oraz legityrnacje osoby dopnszczonej do posiadania broni, osobq
lLrb osoby zarzqdzaj4ce rnagazynem broni, odpowiedzialne za przechowywanie oraz
ewidencjonowanie broni, o kt6r'pj mowa w $ 2 pkt I i3-5, iamunicji dotej broni orazosobqlub
osoby odpowiedzialne za wydaWhnie iprzyjmowanie broni, o kt6rej mowa w$ 2 pltt I i 3-5, i

amunicji do lej broni.'

lstotnym jest, aby pracownik ochrony zarzqdz.aj4cy magazynem posiadal uprawnienia do
u2ytkowania wlaSciwej kategorii broni. Legityrnacja osoby dopuszczonej do posiadania broni z

literkq B I ochrona os6b i rnienia J upowainia jednocze$nie do zarzEdzania magazynetn, Jest ona
jedynie pisemnie w celach fbrmatnych i organizacyjnych wyznaczona spo5r6d pracownik6w.

Jeieli osoba ma dopuszczenie de posiadania broni w celu okreSlonym dla literki B, to
jednoczeinie spelnia wszystkie warurf<i by rdlvnie2 wydawai i ewidencjonowai broi,
Nadinterpretacja zarzqdzeniA dotyczqcego wzor6w legitymacji os6b dopuszczonych do
posiadania broni wprowadza niepotrzebne zamieszanie. Literka M, to wylqcznie
zarzqdzanie magazynem i przeznaczona jest dla rlitnych podmiotdw, w tyrn z my$14 o
niebqd4cych firmami ochrony, bez potrzeb, ale i lrez mo2liwofci okreSlonych dla literki B I
ochrona z broni4 obiektow4 na posterunku ]. Nie jest to w fwietle przedmiotowego
rozporz4rlzenia wymagane dla dowodc6w ochrony, tyn bardziejpracownik6w ochrony_z-_brrlq-_-


