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Do zainteresowanych udziałem w postępowaniu na całodobową, bezpośrednią ochronę osób  

i mienia w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie.  

Informujemy, że dnia 30.11.2015 r. wpłynęły do Zamawiającego pytania dotyczące SIWZ: 

 

Pytanie nr 1 

„Zamawiający wymaga zatrudnienia co najmniej 50% pracowników na podstawie umowy o pracę - 

pkt 3.5 SiWZ. 

W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie, czy w odniesieniu do pozostałych 

pracowników należy w kalkulacji kosztów związanych z realizacją przedmiotu zamówienia 

uwzględnić również koszty wynikające z rozszerzenia zakresu obowiązkowych ubezpieczeń 

społecznych od umów zlecenia ( ustawa z dnia 23 października 2014r o zmianie ustawy o systemie 

ubezpieczeń oraz niektórych innych ustaw (DZ.U. z 2014r poz. 1831), oraz ze zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę z dnia 11 września 2015r (Rozporządzenie Rady Ministrów z 

dnia 14 września 2015r poz. 1385)." 

Jednocześnie w kontekście powyższego pragniemy podkreślić, iż najnowsze orzecznictwo 

Krajowej izby Odwoławczej (KIO 47/15) stanowi, że wykonawca zatrudniając do wykonania 

przedmiotu zamówienia (w tym przypadku na rzecz Teatru Narodowego) pracowników musi cyt. 

„niezależnie od sposobu dokonania opisu przedmiotu zamówienia, w tym wprowadzeniu bądź 

rezygnacji z wymogu art. 29 ust. 4 pkt 4 ustawy pzp tj. zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 

przez wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia, 

odniesienie kosztów pracy do ustawowej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę odnosi się 

do wynagrodzeń osób wykonujących pracę przy realizacji zamówienia, zarówno na podstawie 

stosunku pracy, jak i na innych podstawach, w szczególności umów cywilnoprawnych tj. np. 

zlecenia lub umowy o dzieło.„ 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Tak postawiony problem wykracza poza zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 2 

„Czy pracownicy ochrony musza posiadać pełną zdolność psychofizyczną?” 

 

Odpowiedź Zamawiającego 

Pracownicy ochrony muszą spełniać wszystkie wymagania, o których mowa w ustawie  

z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia – Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740. 
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