
 

oznaczenie sprawy:  WAT.272.1.3.2020 
 

 

Poznań, 25.02.2020 r. 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ustawy 

Prawo zamówień publicznych na świadczenie usługi ochrony i dozoru mienia w obiektach Głównego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Poznaniu. 

 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Poznaniu, działając na podstawie  art. 38 ust. 1 

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1843) – zwanej dalej 

Ustawą, udziela odpowiedzi na zapytania dotyczące treści ogłoszenia o zamówieniu, skierowane do 

Zamawiającego: 

 

Wniosek nr 2 

Pytanie nr 1: 

W jakim celu w warunkach udziału w postępowaniu Zamawiający wymaga dla części I, aby Wykonawca 

dysponował minimum 6 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, skoro 

do realizacji zamówienia wystarczą 4 etaty? Czy w związku z tym Zamawiający do realizacji zamówienia dla 

części I wymaga kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej? 

Odpowiedź: 

Niezbędną ilość etatów przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca,                          

w oparciu o wymagania opisane przez Zamawiającego. 

 

Wniosek nr 3 

Pytanie nr 1: 

Zamawiający zgodnie z SIWZ wymaga zatrudnienia pracowników bezpośrednio realizujących usługę                        

na podstawie umowy o pracę. Zgodnie z Kodeksem pracy oraz Ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej 

oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych pracownikom przysługuje:  

1) Dodatek za pracę w porze nocnej 

2) Wynagrodzenie za urlop wypoczynkowy w wymiarze 20 lub 26 dni (powiększone o dodatkowe 10 dni 

dla osób z orzeczonym umiarkowanym stopniem niepełnosprawności. 

Mając na uwadze problemy napotkane na etapie waloryzacji umowy w związku ze zmianą minimalnego 

wynagrodzenia prosimy jednoznacznie o informację: 

1. Jaki wymiar etatów przewiduje Zamawiający do realizacji umowy w przeliczeniu na pełny etat? 

2. Czy w przypadku konieczności pełnienia zastępstw za pracownika Zamawiającego, Zamawiający przewiduje 

zwiększenie liczby etatów przez Wykonawcę? 
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3. Czy Zamawiający pokrywa i na późniejszym etapie realizacji umowy pokrywać będzie koszty zastępstwa 

urlopowego? 

Odpowiedź: 

Niezbędną ilość etatów przewidywanych do realizacji przedmiotu zamówienia zapewnia Wykonawca,                          

w oparciu o wymagania opisane przez Zamawiającego. 

Zakres usługi określony jest poprzez ilość godzin podaną w opisie przedmiotu zamówienia. 

Podana w ofercie cena musi zawierać wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia. Zamawiający 

pokrywa koszty zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą. 
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