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Warszawa, 25 listopada 2019 r. 

Znak sprawy: NO.26.74.2019 

Wykonawcy ubiegający się o uzyskanie zamówienia 
publicznego 

Dotyczy: Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne na ochronę osób i mienia na terenie Parku 

Kultury w Powsinie 

 
Miasto Stołeczne Warszawa Plac Bankowy 3/5 00-950 Warszawa w imieniu i na rzecz, którego działa 
Park Kultury w Powsinie z siedzibą przy ul. Maślaków 1, 02-973 Warszawa, prowadzący postępowanie 
o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
Zamówień Publicznych (tj.: Dz. U. z 2019r. poz. 1843) w trybie przetargu nieograniczonego na 
Ochronę osób i mienia na terenie Parku Kultury w Powsinie działając na podstawie art. 38 ust. 2 
oraz ust. 4 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, przekazuje poniżej treść otrzymanych pytań o 
wyjaśnienie zapisów SIWZ wraz z udzielonymi odpowiedziami i modyfikacjami. 
 
Pytanie 1.  
Czy Zamawiający dopuszcza, aby pracownicy wykonujący zadania ochrony Państwa obiektu posiadali 
status osoby niepełnosprawnej, czy też Zamawiający zakazuje wykonywania obowiązków ochrony 
przez osoby posiadające status osoby niepełnosprawnej. 
Odpowiedź. 
Pracownicy wykonawcy zatrudnieni do realizacji przedmiotu udzielanego zamówienia muszą spełniać 
wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zgodnie z zapisami SIWZ osoby, 
które posiadają orzeczenie o niepełnosprawności nie spełniają określonych przez Zamawiającego 
wymogów związanych z przedmiotem udzielanego zamówienia publicznego.  
 
Pytanie 2. 
Czy wszyscy pracownicy muszą być zatrudnieni na umowę o pracę. 
Odpowiedź. 
Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy zatrudnieni przez wykonawcę do realizacji przedmiotu 
udzielanego zamówienia byli zatrudnieni na umowę o pracę.  
 
Pytanie 3.  
Czy Zamawiający wyraża zgodę aby pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę, jeżeli wypracują 
godziny etatowe i wyrażą na to zgodę mogli być zatrudnieni powyżej godzin etatowych na umowę  
cywilno-prawną (Zlecenie) u konsorcjanta,  czy też Zamawiający wymaga aby wszystkie godziny były 
wypracowane w ramach umowy o pracę. 
Odpowiedź. 
Zamawiający wymaga aby pracownicy zatrudnieni do realizacji przedmiotu udzielanego zamówienia 
byli zatrudnieni na umowę o pracę w całym zakresie związanym z udzielanym zamówieniem. Wobec 
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powyższego wymogiem Zamawiającego jest aby wszystkie godziny ochrony były wykonywane przez 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.  

Jednocześnie Zamawiający informuje, że wykreśla zapis pkt. 2.10 ze wzoru umowy. 

 

/-/ Grzegorz Górski 

p.o. Dyrektor Parku Kultury w Powsinie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


