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Odpowiedzi na pytania 

 

Zamawiający informuje, że do postepowania na: „Świadczenie usługi kompleksowej, 

całodobowej ochrony osób i mienia w obiektach Oddziału ZUS w Siedlcach w latach 2020 – 2022” 

zostały złożone pytania. 

Treść pytań oraz odpowiedzi na nie zostały zamieszczone poniżej. 

 

Pytanie nr 1: 

„Czy Zamawiający potwierdza, że jeśli liczba godzin pracy miesięcznie w ochronie przekroczy 

przypadające roboczogodziny dla 16 etatów  (minimum określone w SWIZ ) Wykonawca dla 

tych samych pracowników będzie mógł zastosować umowy cywilnoprawne (powyżej 

pełnego etatu ) i będą miały zastosowanie zapisy w § 16 umowy o zmianie wynagrodzenia 

dla minimalnej stawki godzinowej na 2022 r.” 

 

 

Odpowiedź nr 1: 

Warunki zatrudnienia oraz waloryzacji wynagrodzenia zostały szczegółowo określone  

we wzorze umowy tj. §16 i §19 umowy. 

Ryzyko wystąpienia zwiększenia godzin wynikających z  rozdziału III cz. I ust 3 pkt. 4 oraz 
rozdziału III cz. II – V ust. 6 pkt 4 lit i, ust. 6 pkt 5 Opisu przedmiotu zamówienia obciąża 
Wykonawcę. Wykonawca winien uwzględnić to ryzyko na etapie kalkulacji ceny oferty. 
 

 

Pytanie nr 2: 

„Co dla Wykonawcy oznacza zmiana zasad ochrony w 2022 r. poprzez ograniczenie 
bezpośredniej ochrony stałej fizycznej i wprowadzenie monitorowania (pozostanie ochrona 
fizyczna w godz. 6.00-21.00) tj. 
- kto ma wykonać w porze nocnej - obchód budynku co najmniej dwa razy i odbicie karty  

na czytnikach elektronicznych zainstalowanych na budynku oraz obserwacja budynku  

i terenu wokół budynku;  

- jakie zabezpieczenie budynków w dni wolne od pracy ma wykonać Wykonawca  

- kto będzie zamykał i otwierał budynki/tereny po zakończeniu ochrony stałej 

- gdzie będą deponowane klucze od obiektów  

- kto ma być wyposażony w porze nocnej i po godzinach pracy Urzędów w czytniki 

rejestrujące obecność w obchodzie   

- czy obchody w godzinach 21.00-6.00 nie będą już w obowiązkach Wykonawcy? 

 

Odpowiedź nr 2:  

Zmiana formy ochrony w 2022 r. przewidziana jest w związku z planowaną modernizacją 

systemów bezpieczeństwa w obiektach co ma na celu ograniczenie stałej ochrony obiektu. 

W przypadku dokonywania obchodu w porze nocnej organizacja obchodu należy  

do Wykonawcy. Czynności te wykonywać mogą wskazani pracownicy ochrony stałej lub 

patroli interwencyjnych. 
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W dni wolne od pracy Wykonawca dokonuje zabezpieczenia obiektów zgodnie z trybem 

określonym w ust. 6 pkt. 4 lit. e Załącznika nr 1 do wzoru umowy – Opis przedmiotu 

zamówienia. 

Wyznaczenie pracownika odpowiedzialnego za zamykanie/otwieranie obiektów  

i deponowanie kluczy należy do Wykonawcy.  

Zgodnie z zapisami ust. 6 pkt. 4 lit. e Załącznika nr 1 do wzoru umowy – Opis przedmiotu 

zamówienia Wykonawca zamontuje czytniki (nie więcej niż w 3 punktach) w uzgodnieniu  

z Zamawiającym. Zainstalowane na budynku czytniki służą weryfikacji wykonywania usługi 

bezpośredniego monitorowania obiektu przez pracowników ochrony z częstotliwością 

określoną w Opisie przedmiotu zamówienia. Celem prawidłowego rozliczenia tej formy 

usługi Wykonawca zobowiązany będzie do załączania do faktury miesięcznego raportu  

z odbicia karty na wszystkich zainstalowanych czytnikach na obiekcie.   

Wykonawcę obowiązuje całodobowa ochrona obiektów przez cały okres trwania umowy 

także w przypadku zmiany formy ochrony w 2022 r. – zgodnie z zasadami określonymi  

w ust. 6 Załącznika nr 1 do wzoru umowy – Opis przedmiotu zamówienia. 

 
 
 
 
 

Zatwierdzone przez 
Kierownika Zamawiającego 


