
                                                                                                                       

Świadczenie usług ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach” - MW/ZP/7/US/2019 
 

Warszawa, dnia 26.06.2019 r.  

MW/ZP/7/US/2019 

Wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy                 
z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst. jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, ze zm.) – 
zamówienie na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości mniejszej niż wyrażona w złotych 
równowartość kwoty  750 000 euro pn.: „Świadczenie usług ochrony w Muzeum Warszawy i jego oddziałach” – 
nr ref. MW/ZP/7/US/2019, opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych nr 563211-N-2019 w dniu 
19.06.2019 r. (ogłoszenie nieobowiązkowe) 

 

Odpowiedzi na pytania – Zestaw 1  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych  (tekst 
jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 1986 z późn. zm.) w związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiającego 
od uczestników postępowania dotyczące Ogłoszenia poniżej zamieszczamy treść skierowanych do 
Zamawiającego pytań wraz z odpowiedziami:  

Pytanie 1 
W Rozdziale 3 pkt 4 Zamawiający wymaga: „aby osoby skierowane do realizacji zamówienia 
wykonujące czynności określone z opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do 
Ogłoszenia, polegające na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 
czerwca 1976 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r. poz. 108, z późn. zm.), były zatrudnione przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy przez cały okres realizacji 
zamówienia. Zamawiający wymaga aby wszystkie godziny były wypracowane w ramach umowy o 
pracę.”   

− W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że pracownicy Wykonawcy wykonujący zadania 
ochronne na rzecz Zamawiającego usługę muszą być zatrudnieni tylko w ramach umowy o pracę 
bez możliwości świadczenia usługi  w oparciu o umowę zlecenie. 

Odpowiedź: 
Tak, wszyscy muszą być zatrudnieni w ramach umowy o pracę.  
 

− Ponieważ Zamawiający m.in. wymaga aby usługę wykonywali tylko kwalifikowani pracownicy 
ochrony fizycznej proszę  o potwierdzenie, że osoby wyznaczone przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia na rzecz Muzeum Warszawy muszą posiadać pełną zdolność psychofizyczną. 

Odpowiedź: 
Tak, musza posiadać pełną zdolność psychofizyczną. 
 

− Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników w systemie 
pracy (12 godzinne zmiany) ? Powyższe wynika z faktu, iż w okresie np.  upałów przy 24 godzinnej 
służbie  percepcja pracowników i ich zdolność psychofizyczna ulega znacznemu pogorszeniu.   

Odpowiedź: 
Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników w systemie 12 
godzinnej zmiany, po uprzednim pisemnym powiadomieniu  Zamawiającego. 

   
− Czy pracownicy Wykonawcy skierowani do wykonania zamówienia mogą być zatrudnieni powyżej 

normy czasu pracy na etacie, a co za tym idzie ich wynagrodzenie będzie rozliczane również jako 
nadgodziny ?    
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Odpowiedź: 
Za prawidłowość przestrzegania Kodeksu pracy odpowiada Wykonawca. Zamawiający wymaga pełnej 
obsady posterunków zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia.  

− Czy w kryterium  oceny złożonych ofert (100% cena) Zamawiający będzie respektował 
przestrzeganie zatrudnienia na umowę o pracę z co najmniej minimalnym wynagrodzeniem brutto 
w 2019r oraz wchodzącym od dnia 01.07.2019r PPK ( Zał. Nr 1 do niniejszego pisma )?  

Odpowiedź: 
Zgodnie z Rozdziałem 11 ust. 2 Ogłoszenia cena oferty winna obejmować wszystkie koszty, jakie 
Wykonawca poniesie w związku  z realizacją zamówienia przy uwzględnieniu:  

1) minimalnych stawek wynagrodzenia;   
2)  norm pracy wynikających z obowiązujących przepisów prawa pracy;  
3) ilości roboczogodzin wynikających z okresu realizacji zamówienia. 

 
 
Pytanie 2 
W Rozdziale 2 Ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający przyjmuje „dla celów porównania ofert 99 300 
roboczogodzin dla okresu 17 miesięcy świadczenia usługi, tj. od 01.08.2019 r. do 31.12.2020 r” 
Proszę o wyjaśnienie powyższego zapisu w zakresie ilości roboczogodzin w wskazanym wyżej 
przedziale czasu, który de facto wynosi 18 miesięcy zamiast 17 miesięcy. 
Odpowiedź: 
Usługa będzie świadczona w okresie 17 miesięcy, tj. 5 miesięcy w 2019 r. (od 01.08. do 31.12.2019 r.) 
i  12 miesięcy w 2020 r. (od 01.01. do 31.12.2020 r.). Liczba roboczogodzin tj.  99 300 podana jest 
prawidłowo.  
 
Pytanie 3 
W Rozdziale 6 pkt 2 lit. c) Zamawiający  wymaga wykazania doświadczenia m.in. w obiektach 
użyteczności publicznej przy kontakcie z klientem zewnętrznym. Proszę o potwierdzenie, że do tej 
kategorii będą zaliczone obiekty jednostek wojskowych w których jednak nie ma możliwości kontaktu 
z klientem zewnętrznym.  
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje wymóg doświadczenia przy kontakcie z klientem zewnętrznym w obiektach 
użyteczności publicznej. 

 
Pytanie 4 
Czy w wykazie osób dot. koordynatorów (Zał. nr 6A do Ogłoszenia) należy wskazać muzeum rejestrowe 
na rzecz którego pracownik pełnił funkcję koordynatora ?  
Odpowiedź: 
TAK 
 

        Dyrektor 
Muzeum Warszawy 
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