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Warszawa, dnia 18 lipca 2022 r.

Uczestnicy postępowania

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Ochrona fizyczna osób i mienia
w obiektach Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, zlokalizowanych w
Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, ul. Brackiej 4 i ul. Żurawiej 4a oraz obiektu
Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych zlokalizowanego w Gdańsku
przy ul. Rzeźnickiej 58

WYJAŚNIENIA
TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej z siedzibą w (00-513) Warszawie przy
ul. Nowogrodzkiej 1/3/5, jako Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy
z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 z późn. zm.),
zwana dalej ustawą, w odpowiedzi na wniosek Wykonawcy o wyjaśnienie treści SWZ, udziela
następujących wyjaśnień:
Pytanie 1
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie roboczogodziny wypracowane przez pracowników ochrony
oraz recepcji mają być zrealizowane na podstawie umowy o pracę?
Odpowiedź Zamawiającego:
Tak, powyższy wymóg został wskazany w § 5 ust. 1 Projektowanych postanowień umowy
odpowiednio:
 dla części 1 zamówienia - w odniesieniu do pracowników ochrony, pracowników recepcji
oraz kierownika ochrony (załącznik nr 2.1 do SWZ).
 dla części 2 zamówienia – w odniesieniu do pracownika ochrony (załącznik nr 2.2 do SWZ).

Pytanie 2
Czy z uwagi na charakter i specyfikę usług ochrony osób i mienia Zamawiający dopuszcza realizację
usługi przez pracowników ochrony oraz recepcji z orzeczeniem o niepełnosprawności psychicznej
lub fizycznej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Nie. Zgodnie z wymaganiami zawartymi w Szczegółowym opisie, zakresie i warunkach realizacji
przedmiotu umowy (Załącznik nr 1 do Projektowanych postanowień umowy dotyczy obu części)
Zamawiający wymaga aby do realizacji zadań stanowiących przedmiot umowy zostały skierowane
osoby bez ograniczeń psychofizycznych (w tym stwierdzonych grupą inwalidzką). Wymóg ten
odnosi się zarówno do pracowników realizujących usługi ochrony osób i mienia jak i pracowników
obsługujących recepcję.
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Ponadto wobec każdego pracownika realizującego usługi ochrony Zamawiający postawił wymóg
posiadania wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby wszyscy zatrudnieni przez niego pracownicy, którzy
wykonują bezpośrednio usługi ochrony osób i mienia jak i usługi recepcji wykazywali się
sprawnością niezbędną do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy ze zwróceniem uwagi na
zakres wykonywanych czynności opisanych w każdorazowo w załączeniu nr 1 do PPU dla obu części.
Pytanie 3
Czy stanowiska pracy pracowników ochrony oraz recepcji są przystosowane dla potrzeb osób
niepełnosprawnych?
Odpowiedź Zamawiającego:
Z uwagi na wymóg Zamawiającego aby zadania stanowiące przedmiot umowy były realizowane
przez osoby bez ograniczeń psychofizycznych (w tym stwierdzonych grupą inwalidzką), jak również
aby pracownicy realizujący usługi ochrony posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej posterunki służby ochrony jak i recepcja nie są przystosowane do obsługi przez
osoby niepełnosprawne.
Pytanie 4
Zgodnie z treścią SWZ oraz załącznikiem nr 1 i nr 2 do umowy (OPZ), proszę o jednoznaczne
potwierdzenie lub zaprzeczenie (TAK – zezwala / NIE – nie zezwala), czy Zamawiający dopuszcza
realizację przedmiotu usług zarówno ochrony, jak i obsługi recepcji przez osoby niepełnosprawne –
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?
Odpowiedź Zamawiającego:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 2
Pytanie 5
Proszę o wyjaśnienie zakresu usługi konwoju w odniesieniu do zapewnienia przez Zamawiającego
pojazdu do realizacji usługi: czy Zamawiający wraz z pojazdem zapewnia kierowcę, a pracownik
ochrony realizuje asystę dla pracownika Zamawiającego? Nadto proszę wskazać jakiej klasy
pojemnikami specjalistycznymi do transportu wartości dysponuje Zamawiający?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wraz z pojazdem zapewnia kierowcę do obsługi przejazdu z wartością pieniężną,
pracownik ochrony zaś realizuje asystę danego przejazdu. Zamawiający posiada specjalistyczny
pojemnik zgodny z rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia
7 września 2010 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych
przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U.
z 2016 r. poz. 793, z późn. zm.). Klasa pojemnika jest zgodna z wymaganymi technicznymi
wskazanymi w ww. rozporządzeniu dla limitu wartości pieniężnych planowanych do transportu.
Pytanie 6
Uprzejmie proszę o jednoznaczne potwierdzenie lub zaprzeczenie, czy Zamawiający wymaga od
przyszłego Wykonawcy, aby wszystkie godziny usługi ochrony fizycznej oraz obsługi recepcji
realizowane były w ramach umowy o pracę, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie
stanowiskiem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Państwowej Inspekcji Pracy? W treści SWZ
i załącznika nr 1 i nr 2 do umowy (OPZ) postawiono wyłącznie wymóg zatrudnienia pracowników
na podstawie umowy o pracę, natomiast w celu rzetelnej kalkulacji oferty prosimy
o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. II załącznika nr 1 i 2 - OPZ (Liczba posterunków, godziny
dozorowania i obsada osobowa) wszystkie wykazane tam godziny usługi mają być zrealizowane
w ramach umowy o pracę.
Odpowiedź Zamawiającego:
Osoby wykonujące pracę w sposób określony w art. 22 § 1 Kodeksu pracy, tj. wykonujące pracę
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określonego rodzaju, na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, w miejscu i czasie
wyznaczonym przez pracodawcę, w szczególności pracownicy ochrony, o których mowa SWZ
i załącznikach nr 1 i nr 2 do Projektowanych Postanowień Umowy dla obu części winny być
zatrudnione na podstawie umowy o pracę, bez względu na wymiar czasu pracy. Patrz również
odpowiedź na pytanie nr 1.
Pytanie 7
Proszę o potwierdzenie lub zaprzeczenie, że pracownik ochrony/konwoju, zgodnie z treścią SWZ
i załącznikiem nr 1 i 2 (OPZ) ma realizować asystę na podstawie umowy o pracę.
Odpowiedź Zamawiającego:
Patrz odpowiedź na pytanie nr 1.
Świadczenie usług transportowania wartości pieniężnych zgodnie z załącznikiem nr 1 do PPU dla
części 1 zamówienia zostało ujęte w ramach „podstawowych zadań w zakresie ochrony wszystkich
obiektów”. Zgodnie z wymaganiami Zamawiającego każdy z pracowników realizujących usługi
ochrony osób i mienia polegające na ochronie fizycznej obiektu musi być zatrudniony na podstawie
umowy o pracę (w pełnym wymiarze etatowym lub co najmniej ½ etatu).

z upoważnienia
Dyrektora Generalnego
Justyna Goworek
Zastępca Dyrektora
Biura Dyrektora Generalnego
……………………………………………
/-kwalifikowany podpis elektroniczny-/
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