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                                                                             Warszawa, dnia 18.09.2020 r. 

 
                                                                                                             

WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU  

NUMER POSTĘPOWANIA: WP/143/2020 

 
Zamawiający  - 2. Regionalna Baza Logistyczna informuje, iż w postępowaniu na Usługę 

całodobowej ochrony fizycznej osób, obiektów i mienia Warsztatów Technicznych 2. RBLog 

w Pilawie przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO) wpłynęły wnioski 

o wyjaśnienie treści Warunków Przetargu następującej treści:  

Wniosek nr 1 

Zwracamy się z prośbą o odpowiedź na poniższe pytania: 

Pytanie nr 1 

W nawiązaniu do Opisu Przedmiotu Zamówienia i wymogu zatrudnienia na umowę o pracę 

prosimy o informację czy każda godzina powinna być wypracowana na podstawie umowy  

o pracę? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pozostawia w gestii Wykonawcy dodatkową formę 

zatrudnienia pracowników (ponad wymiar etatu). 

 

Pytanie nr 2 

Prosimy o udostępnienie wzoru umowy użyczenia lokalów użytkowych (rozdział II OPZ pkt. 

5 ust. 4) 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż udostępni na stronie internetowej  

w przedmiotowym postępowaniu wzór umowy użyczenia lokali użytkowych. 

 

Pytanie nr 3 

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji przedmiotu zamówienia osób z orzeczoną 

niepełnosprawnością? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż zaakceptuje pracowników, którzy spełniają 

wymagania określone w warunkach zamówienia oraz we wzorze umowy. 
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Wniosek nr 2 

Pytanie nr 1 

Czy każda roboczogodzina pracownika ma zostać wypracowana w ramach umowy  

o pracę? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż pozostawia w gestii Wykonawcy dodatkową formę 

zatrudnienia pracowników (ponad wymiar etatu). 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza aby absencje chorobowe i urlopowe były realizowane w oparciu 

o umowy cywilno-prawne? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga aby wszyscy pracownicy realizujący 

zamówienie byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dodatkowe formy zatrudnienia 

leżą w gestii wykonawcy. 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o dopuszczenie zatrudnienia pracowników realizujących podjazdy grup 

interwencyjnych w oparciu o umowę cywilno-prawne. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż wymaga aby wszyscy pracownicy realizujący 

zamówienie byli zatrudnieni na postawie umowy o pracę (np. Również   

u podwykonawcy). 

 

Pytanie nr 4 

Czy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wymagane jest w pełnym wymiarze? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma takiego wymogu. 

 

Pytanie nr 5 

Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy utrzymywania porządku na posterunkach ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma takiego wymogu, lecz pracownicy 

Wykonawcy powinni dbać o czystość i higienę w miejscu pracy. 

 

Pytanie nr 6 

Wnoszę o zawarcie jest w umowie, klauzuli która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy 

za wypowiedzeniem  to ,,Każdej ze stron przysługuje prawo rozwiązania umowy z 
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zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie winno być dokonane 

w formie pisemne, pod rygorem nieważności’’. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 7 

W związku z zapisami we wzorze umowy dotyczącymi kar umownych wnosimy                        

o obniżenie wysokość kar, jako rażąco wygórowanych o 50%. 

Uzasadnienie: 

W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest                         

w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej  mu narzucenie 

warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść 

umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych 

nie powinno być celem samym w sobie ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę. 

Nie można również zapomnieć, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie 

szkody( zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być 

ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po 

stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na 

powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę. 

Zaproponowane przez  wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych ma  

z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną, 

z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą a nie ,,zarobkową’’ 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycję potencjalnego 

Wykonawcy w powyższym zakresie. 

 

Pytanie nr 8 

Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający udostępni Wykonawcy na cały okres realizacji 

zamówienia bezpłatne pomieszczenia o których mowa w rozdz. I pkt. 5.4 warunków 

przetargu. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że udostępni Wykonawcy na cały okres zamówienia 

bezpłatnie  pomieszczenia. 

 

Pytanie nr 9 

Czy Zamawiający udostępni bezpłatnie pomieszczenie na magazyn broni Wykonawcy? 
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Odpowiedź: Zamawiający  informuje, iż udostępni pomieszczenie na magazyn broni 

Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 10 

Czy pomieszczenie na magazyn broni będzie posiadało drzwi spełniające normy prawne czy 

też leży to po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż organizacja przechowywania broni na terenie 

obiektu leży po stronie Wykonawcy. 

 

Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy 

wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dopuszcza taką możliwość przy zachowaniu 

terminów określonych w §.3 ust.3 oraz w §.12 ust.4 wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 12 

Czy podana przez Zamawiającego ilość pracowników ochrony na zmianie w opisie 

przedmiotu zamówienia zapewnia min 1,5 krotność zmianowości na posterunku zgodnie z 

instrukcją ochrony obiektów wojskowych ? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż podana przez Zamawiającego ilość pracowników 

ochrony na zmianie w opisie przedmiotu zamówienia zapewnia min 1,5 krotność 

zmianowości na posterunku zgodnie z instrukcją ochrony obiektów wojskowych. 

 

Pytanie nr 13 

Proszę o podanie średniej liczby rbg w skali miesiąca oraz za całość realizacji usługi dla 

wszystkich posterunków. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż dobowa liczba roboczogodzin pracy pracowników 

SUFO w obiekcie wynosi 96. 

Liczba roboczogodzin w skali miesiąca jest iloczynem dobowej liczby roboczogodzin             

i liczby dni w danym miesiącu. 

Pytanie nr 14 

Proszę o informację czy w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) zamawiający wymaga na etapie złożenia ofert przedstawienia umowy 
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regulującej współprace czy będzie to wymagany dokument dopiero przed podpisaniem 

umowy od wybranego wykonawcy? 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż nie ma wymogu przedstawiania umowy współpracy 

w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia . 

Pytanie nr 15 

Zamawiający zastrzegł „Do obowiązków dowódcy zmiany ochrony należy przede wszystkim 

(…) prowadzenie kontroli i wartowników i posterunków oraz biura przepustek przez nich 

ochranianych ( w tym kontrole trzeźwości).” Wskazujemy, że zgodnie ze znowelizowanymi 

przepisami Kodeksu Pracy jakie weszły od 4 maja 2019r. W związku z RODO pracodawca 

nie ma możliwości wykonywania czynności kontrolnych w stosunku do pracownika odnośnie 

stanu trzeźwości. Do wykonania takich czynności jest uprawniona jedynie policja. Z uwagi na 

powyższe prosimy o usuniecie tego zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na propozycje potencjalnego Wykonawcy  

i pozostawia zapisy w powyższym zakresie bez zmian. Ponadto Zamawiający informuje,  

iż zapis odnośnie kontroli pracowników ma na celu m. In. Nie dopuszczenie osób będących 

pod wpływem alkoholu do realizacji umowy. 

 

      Zamawiający informuje, iż w wyniku złożonych wyjaśnień, nie dokonuje zmiany 

treści Warunków Przetargu oraz pozostawia termin składania ofert bez zmian tj. 

30.09.2020 r. godz. 08:00. 

 

KOMENDANT 

z up. KIEROWNIK 

SEKCJI ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

/-/ Grzegorz CIESZKOWSKI 

 


