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Wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia na usługi społeczne o wartości mniejszej niż kwoty 
określone w art. 138g ust. 1  ustawy z 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.) – ochrona osób i mienia obiektów Zamku Piastowskiego w 
Legnicy, plac Zamkowy 1, na podstawie art. 138o ustawy Pzp 
 
Zamawiający informuje, iż wpłynęło do niego zapytanie dotyczące wyjaśnienia treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia z dn. 14 grudnia 2016 r. 
W odpowiedzi na zapytanie wyjaśnia się, co następuje: 
 

1. Treść zapytania: „Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u 
Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, jeżeli tak, to czy mają być zatrudnieni na 
pełny etat, czy Zamawiający nie narzuca jego wymiaru?” 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u 
Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, nie określając wymiaru zatrudnienia. 

2. Treść zapytania: „Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia 
uczestniczyli pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że niepełnosprawność pracownika w żadnym stopniu nie wpływana 
należyte wykonanie obowiązków wynikających z zapisów umowy)?” 
Odpowiedź Zamawiającego: Tak. 

3. Treść zapytania: „Czy pracownicy ochrony pełniący służby bezpośrednio na obiekcie, 
muszą posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i 
mienia (dawne licencje), czy też wystarczy, aby byli przeszkoleni w zakresie 
podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby 
nadzorujące? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza, aby pracownicy skierowani do 
realizacji dozoru byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień 
pracownika ochrony, natomiast wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej osób i mienia winny posiadać osoby nadzorujące. 
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4. Treść zapytania: „Czy Zamawiający, poprzez kryterium „organizacja nadzoru (O)”, ma na 
myśli kontrolowanie przez szefa ochrony pracowników pełniących służby bezpośrednio 
na obiekcie czy też kontrole mogą odbywać się zdalnie (np. telefonicznie)?” 
Odpowiedź Zamawiającego: Kryterium „organizacja nadzoru” dotyczy kontroli 
bezpośrednio w miejscu wykonywania zlecenia. 

5. Treść zapytania: „Czy obiekt Zamawiającego jest obiektem podlegającym obowiązkowej 
ochronie (figurującym w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających 
obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa prowadzonym przez 
Wojewodę)?” 
Odpowiedź Zamawiającego: Nie. 

6. Treść zapytania: „Czy Zamawiający wymaga aby do realizacji zamówienia 
wykorzystywane były patrole interwencyjne, czy też konieczność ich wykorzystania 
pozostawia do decyzji Wykonawcy?” 
Odpowiedź Zamawiającego: Zgodnie z zapisem § 3 ust. 3 pkt 1) SIWZ Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca zapewnił pracownikom – w razie potrzeby – wsparcie 
pełniącym służbę w obiekcie pracownikom Wykonawcy. 
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