
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI  

złożone w dniu 13.10.2020 r., w trybie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

 

Dodatkowo otrzymaliśmy jeszcze jedną serię pytań, część się powiela: 

 

1. Czy w związku z przyjęciem przez Rząd RP Rozporządzenia w sprawie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 

2021 r; Wykonawca winien w cenie swej oferty skalkulować koszty pracy na 2021 r. w 

znanej już na dzień składania ofert nowej wysokości, tj. min. 2 800,00 zł na umowę o 

pracę oraz za 1 roboczogodzinę pracy na umowę - zlecenie, czy też Zamawiający nie 

stawia takiego wymagania i po zawarciu umowy, na wniosek Wykonawcy, dokona 

odpowiedniej waloryzacji wynagrodzenia umownego o wartość dodatkowych kosztów 

poniesionych przez Wykonawcę, począwszy od dnia wejścia w życie powyższych zmian? 

 

ODPOWIEDŹ: Odpowiedź, na to pytanie została udzielona w dniu 13.10.2020 r. w pkt 1 Pytań 

i  odpowiedzi 1.  

 

 

2. Prosimy o doprecyzowanie czy Zamawiający wymaga do realizacji zamówienia 

pracowników wpisanych na list kwalifikowanych pracowników ochrony? 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga do realizacji zamówienia pracowników wpisanych na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony. Doprecyzowanie w tym zakresie zapisów umowy 

znalazło odzwierciedlenie w zmianie Ogłoszenia o przetargu opublikowanym w Biuletynie 

Zamówień Publicznych oraz zmianie wzoru umowy opublikowanym na stronie internetowej 

Zamawiającego w dniu 13.10.2020 r. 

3. Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji przedmiotu zamówienia osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności? 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający dopuszcza do realizacji przedmiotu zamówienia osoby 

z  orzeczonym stopniem niepełnosprawności. Niemniej jednak konieczne jest 

zagwarantowanie prawidłowego wykonywania przedmiotu umowy. Ponadto zaznaczenia 

wymaga, iż Obiekt mający być przedmiotem umowy nie jest przystosowany dla osób 

niepełnosprawnych, co Wykonawca musi brać pod uwagę przy realizacji umowy.  

 



 

4. Jaka firma aktualnie wykonuje usługę, oraz jaka jest miesięczna wartość brutto faktury aktualnego 
Wykonawcy? 

 

ODPOWIEDŹ: W chwili obecnej usługa bezpośredniej ochrony mienia Obiektu wykonywana jest 

przez Impel Safety Security Partner Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we Wrocławiu w ramach 

zawiązanego z innymi podmiotami konsorcjum, a wartość faktury brutto opiewa na kwotę 

15.444,86 zł.  

5. Czy zamawiający wymaga podjazdów oraz wsparcia na wezwanie Grupy Interwencyjnej? 

 

ODPOWIEDŹ: Zamawiający nie wymaga pojazdów oraz wsparcia na wezwanie Grupy 

Interwencyjnej.  


