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P R O K U R A T U R A  O K RĘ G O W A   

W  Z I E L O N E J  G Ó R Z E  
ul. Partyzantów 42 

65-950 ZIELONA GÓRA 

tel.:  68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 
REGON 000000448    NIP 929-14-56-582 

Zielona Góra, 17 marca 2014 r. 
  

 
 
VII G 211/03/14 
 

 

 
wszyscy Wykonawcy   

 
dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: ochrony osób  
i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego  
w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur rejonowych 
okręgu zielonogórskiego, VII G 211/01/14. 

 

WYJAŚNIENIA  

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA, nr 1  

 

W związku z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, złożonym przez Wykonawcę, działając w imieniu 

Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze póżn. zm.), zwaną 

dalej ustawą Pzp, wyjaśniam co następuje: 

 

Pytanie 1: 

Zamawiający w odpowiedzi na pytanie dotyczące zatrudnienia osób do 

realizacji ochrony stwierdza, że „ze względu na specyficzną działalność jednostek 

organizacyjnych prokuratury nie zmienia wymogów odnośnie formy zatrudnienia - 

umowy o pracę". W związku z tym prosimy o jednoznaczne stwierdzenie, czy 

Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników w pełnym wymiarze czasu pracy 

oraz czy dopuszcza skierowanie do ochrony swoich obiektów osoby świadczące usługę 

w ramach umów cywilno-prawnych? Czy też wszystkie godziny Wykonawca 

zobowiązany będzie wypracować w ramach umów o pracę? Zaznaczam, że forma 

zatrudnienia nie stanowi o ilości godzin przepracowanych na obiektach 
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Zamawiającego przez każdego z pracowników Wykonawcy, gdyż pracownicy ci nie 

muszą wszystkich godzin wynikających z umowy o pracę przepracować na obiektach 

Prokuratury. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, zgodnie z treścią specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, aby zamówienie realizowane było przez pracowników zatrudnionych  

w ramach umowy o pracę. 

Wykonawca zobowiązany jest zatrudnić pracowników w wymiarze pracy 

umożliwiającym wykonanie powierzonych przez Wykonawcę czynności w zakresie 

realizacji przedmiotu zamówienia. Ustalenie warunków pracy pracowników 

Wykonawcy leży po stronie Wykonawcy. Na Wykonawcy spoczywa bowiem 

odpowiedzialność w zakresie organizacji pracy oraz wysokiej jakości  

i należytej staranności świadczonej usługi, a także terminowe wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w przedmiotowym zakresie.  

 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający szacując wartość zamówienia uwzględnił rzeczywiste koszty 

realizacji zamówienia? Jak wynika z prostego wyliczenia ilości godzin faktycznie 

przepracowanych na obiektach prokuratur z uwzględnieniem należnego urlopu dla 

zatrudnianych w ramach umowy o pracę (wymóg narzucony przez Zamawiającego) 

pracowników bez kosztów ewentualnych zwolnień lekarskich wynoszą przy obecnej 

stawce minimalnego wynagrodzenia 1680,-zł nie mniej niż 366 000,-zł brutto. 

Wyliczenie to nie uwzględnia kosztów utrzymania i podjazdów grup interwencyjnych 

oraz kosztów konserwacji oraz marży Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Wartość zamówienia ustalono zgodnie z art. 34 ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.). 

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w przedmiotowym zakresie.  
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Pytanie 3: 

Zamawiający dopuszcza a wręcz premiuje Wykonawcę zatrudniającego osoby 

niepełnosprawne do realizacji usług ochrony swoich obiektów. Czy Zamawiający  

w związku z powyższym jest w stanie zagwarantować, że przystosuje stanowiska pracy, 

pomieszczenia higieniczno-sanitarne i ciągi komunikacyjne do potrzeb osób 

niepełnosprawnych oraz czy zapewni do nich dostęp niepełnosprawnym pracownikom 

Wykonawcy? Jeżeli Zamawiający zapewnia warunki wymagane dla pracowników 

niepełnosprawnych tylko na niektórych obiektach proszę o wskazanie, których 

obiektów to dotyczy a na których te warunki nie będą spełnione. Jednocześnie odsyłam 

Zamawiającego do art. 33.2 Ustawy z dnia 13 czerwca 2013r o zmianie ustaw 

regulujących wykonywanie niektórych zawodów - art. 9 wprowadzający zmiany  

w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997r o ochronie osób i mienia (Dz.U. Z 2005r nr 145 

poz. 1221 z późn. zm), ponieważ Zamawiający wymaga zatrudnienia do ochrony 

swoich obiektów tylko kwalifikowanych pracowników ochrony, wymagania dotyczące 

niepełnosprawności pracowników ochrony określone w tejże ustawie winny znaleźć 

odniesienie w treści SIWZ. 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami specyfikacji istotnych warunków zamówienia, wskazane 

jest, stosownie do art. 29 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 z późn. zm.) dotyczącymi „klauzuli 

społecznej”, aby Wykonawca zatrudniał osoby niepełnosprawne, o których mowa  

w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 

niepełnosprawnych i powierzył im czynności związane z faktyczną realizacją 

zamówienia.  

Zamawiający, uwzględni wprowadzenie usprawnień wymaganych dla 

pracowników niepełnosprawnych, o których mowa w art. 23a ustawy z dnia 27 

sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (j.t. Dz.U. z 2011 , Nr 127, poz. 721) o ile przeprowadzenie takich 

zmian lub dostosowań nie skutkowałoby nałożeniem nieproporcjonalnie wysokich 

obciążeń.  

Zamawiający nie określa przyczyny niepełnosprawności lub jej stopnia.  
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Niepełnosprawność pracowników Wykonawcy nie może jednak 

uniemożliwiać wykonywania powierzonych czynności w zakresie będącym 

przedmiotem zamówienia. 

Tym samym, Zamawiający nie ogranicza wymogu tylko i wyłącznie dla 

kwalifikowanych pracowników ochrony. 

Wykonawca odpowiedzialny jest za wysoką jakość i należytą staranność 

świadczonej usługi, a także za terminowe wykonanie zamówienia. 

Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian w przedmiotowym zakresie.  

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, iż powyższe wyjaśnienia nie stanowią 

istotnej zmiany treści SIWZ, a przy tym z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin 

wprowadzenia nie wpływają na konieczność przedłużenia terminu składania ofert. 

Tym samym, przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie zostały spełnione. 

W związku z powyższym Zamawiający zawiadamia, iż terminy składania 

i otwarcia ofert nie ulegają zmianie, podobnie jak i godziny składania i otwarcia ofert 

oraz miejsce pozostają bez zmian. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 Prokurator Okręgowy 

/-/dr Alfred Staszak 
  

 


