
 

 
 

Warszawa, dnia 11.08.2020 r. 
 
ZZP.ZP.50.167/20.417.20 

 
Wykonawcy 

 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług 

ochrony fizycznej osób i mienia  Ministerstwa Zdrowia w Warszawie w Alejach 

Jerozolimskich 155; postępowanie znak: ZZP-167/20 

 
 

Zakład Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy 

Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) - dalej „ustawy Pzp”, 

informuje, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania Wykonawców dotyczące zapisów 

treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.  

 

Pytanie nr 1 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia 

przetwarzania danych osobowych? Umowa Chroni interesy zarówno Zamawiającego, jak i 

Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę oraz dopuszcza zaproponowany wzór umowy dot. 

wzajemnego powierzenia przetwarzania danych osobowych (zgodnie z załącznikiem). 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o podanie kwot brutto faktur za trzy ostatnie miesiące, za aktualne wykonywanie 

przedmiotowej usługi. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie podaje przedmiotowych danych. Przedmiotowe pytanie nie 

stanowi wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ w rozumieniu art. 38 ust. 1 Pzp. W przypadku, 

gdyby Wykonawca miał zamiar złożenia wniosku o dostęp do informacji publicznej – 

powinien taki wniosek sformułować z uwzględnieniem wymogów ustawy z dnia 6 września 

2001 r. o dostępie do informacji publicznej i jednocześnie wykazać, że przedmiotowe dane 

stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 6 niniejszej ustawy. 



 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający wymaga by Wykonawca do realizacji usługi skierował osoby zatrudnione 

wyłącznie na podstawie umowy o pracę (każda roboczogodzina pracy pracownika ochrony 

winna być wypracowana w obiekcie Zamawiającego wyłącznie na podstawie umowy o 

pracę) zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Prawo zamówień publicznych? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby wszelkie usługi ochrony były wykonywane przez 

osoby zatrudnione na umowę o pracę. Zgodnie z treścią 5.2 SIWZ :  

Jeżeli przedmiot zamówienia obejmuje wykonywanie pracy określonej w art. 22 § 1 ustawy - 

Kodeks pracy Zamawiający wymaga, aby osoby były zatrudnione przez Wykonawcę na 

podstawie umowy o pracę. 

W tym zakresie – Zamawiający modyfikuje pkt 5.2.1 SIWZ, w taki sposób, że nadaje mu 

brzmienie: 

5.2.1. Określenie czynności powodujące konieczność zatrudniania na umowę o pracę:  

Wszelkie czynności ochrony wykonywane w siedzibie Zamawiającego. 

 

Pytanie nr 4 

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, 

Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w 

gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego 

samego pracownika? 

 

Odpowiedź: Nie, Zamawiający nie pozostawia przedmiotowej kwestii w gestii wykonawcy i 

wymaga zatrudnienia na umowę o pracę. 

 

Pytanie nr 5 

W związku z oficjalnie przyjętym założeniem projektu budżetu państwa na rok 2020 

(https://www.premier.gov.pl/wydarzenia/decyzje-rzadu/zalozenia-do-projektu-budzetu-

panstwa-na-2020-r.html) i uchwalą nr 31 Rady Ministrów z dnia 24.04.2019, która dotyczy 

oskładkowania wszystkich umów zleceń (ograniczenie unikania płacenia składek na 

ubezpieczenie emerytalne i rentowe) w roku 2020, proszę o informację czy Zamawiający 

przewiduje możliwość waloryzacji wynagrodzenia umownego w powyższym zakresie? 

 

Odpowiedź: Zamawiający przewiduje zatrudnienie osób wykonujących usługi ochrony na 

podstawie umowy o pracę, w związku z powyższym – ewentualne zmiany dotyczące umów – 

zleceń są bezprzedmiotowe. Niemniej jednak – Zamawiający przewiduje zmiany umowy 

związane ze zmianami przepisów prawa w oparciu, o które realizowana będzie Umowa w 

zakresie dostosowującym do zmian przepisów prawa, a ponadto – w § 9 ust. 3 lit. b i c 

określono zasady waloryzacji umownej. 

 

 



 

Pytanie nr 6 

Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników 

pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej 

stawki godzinowej na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 Pzp? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób wykonujących ochronę na 

podstawie umów cywilnoprawnych ani pracy takich osób powyżej dopuszczalnych norm 

pracy. Zamawiający przewiduje zmiany umowy związane ze zmianami przepisów prawa w 

oparciu, o które realizowana będzie Umowa w zakresie dostosowującym do zmian przepisów 

prawa, a ponadto – w § 9 ust. 3 lit. b i c określono zasady waloryzacji umownej. 

 

Pytanie nr 7 

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. 

 

Pytanie nr 8 

Wnoszę o wprowadzenie do umowy zapisu zgodnego z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, znowelizowanego poprzez ustawę z dnia 

31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 

wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: 

1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania 

umowy lub jej części, 

2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług, robót budowlanych, 

3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia 

wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie 

przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadza zmiany w brzmieniu proponowanym przez 

Wykonawcę, natomiast wprowadza zmianę następującą: 

Zamawiający wprowadza modyfikację ogólnych warunków umowy: 

W § 9 dodaje się ust. 5a w brzmieniu :  

„12. Strony oświadczają, znana na jest im treść art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. 

2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz wydanych później innych przepisów związanych ze 

stanem epidemii  - określających w szczególności obowiązek niezwłocznego, wzajemnego 

informowania się przez Strony o wpływie okoliczności związanych  z wystąpieniem COVID-

19 na należyte wykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić  oraz 



 

możliwość dokonania przez Zabawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, zmiany umowy po 

stwierdzeniu,  że okoliczności związane z wystąpieniem COVID-19 mogą wpłynąć lub 

wpływają na należyte wykonanie umowy. 

 

Pytanie nr 9 

Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy zapisu: „Aneks, o którym mowa w ust. 1 będzie 

obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów 

będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia wejścia w życie 

zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia albo od dnia 

zawnioskowanego przez Stronę jeżeli będzie to termin późniejszy”. Powyższy zapis jest 

zgodny z dotychczasowym orzecznictwem KIO. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie postanowienie.  

W związku z powyższym – wprowadza ust. 3a w § 9 OWU : 

„Zmiany o których mowa w ust. 1 i 3  - wynikające ze zmian przepisów prawa – obowiązują 

od dnia wejście w życie przepisów prawa, stanowiących podstawę zmiany”. 

 

Pytanie nr 10 

W związku z wymaganym krótkim czasu dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu Zakładu 

Zamówień Publicznych przy Ministrze Zdrowia, czy Zamawiający wymaga dedykowanej 

grupy interwencyjnej? 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga dedykowanej grupy interwencyjnej. 

 

Pytanie nr 11 

Jaki jest wymagany czas dojazdu grupy interwencyjnej do obiektu ZZP przy MZ w dzień i w 

nocy? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wyjaśnia, że wymagany czas dojazdu grupy interwencyjnej w 

ciągu dnia wynosi do 20 min, w nocy do 10 min – zgodnie z treścią udzielonej odpowiedzi na 

pytanie zawartej w piśmie znak: ZZP.ZP.50.167/20.405.20. 

 

Pytanie nr 12 

Proszę o wprowadzenie do par. 9 ust. 3 lit. d Umowy zapisu: „zasad gromadzenia i 

wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 

października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych” 

 

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje treść OWU w następujący sposób : W § 9 ust. 3 dodaje 

się lit. d) w brzmieniu : „zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 

kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 

planach kapitałowych”, 

 



 

Pytanie nr 13 

Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy zapisu: Zmiana wynagrodzenia o której mowa w 

ust. 9 Umowy będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących 

podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia. 

 

Odpowiedź: Odpowiedź na powyższe pytanie zawarta w odpowiedzi na pytanie 9. 

 

Pytanie nr 14 

Wnoszę o wprowadzenie do Umowy klauzuli „Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 

miesięcznym okresem wypowiedzenia”. 

 

Odpowiedź: Zamawiający wprowadza do Umowy zaproponowaną treść klauzuli, dodając pkt 

10 par. 9 o następującym brzmieniu: „Każda ze stron może rozwiązać umowę za 3 

miesięcznym okresem wypowiedzenia”. 

 

Pytanie nr 15 

Czy patrol interwencyjny ma być 1 osobowy, czy to ma być grupa interwencyjna składająca 

się z 2 osób? 

 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga aby patrol interwencyjny liczył min. 2 osoby. 

 

Ponadto Zamawiający informuje, że szacunkowa wartość niniejszego zamówienia wynosi  

495 934,96 zł. 

 

 

Zarówno udzielone odpowiedzi, jak i wprowadzone zmiany są integralną częścią SIWZ 

dla przedmiotowego postępowania i są wiążące dla wszystkich Wykonawców od dnia 

ich przekazania.  
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