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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: „Świadczenie usług ochroniarskich w zakresie stałej, bezpośredniej 

ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach będących w trwałym zarządzie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii”. BO-ZP.2610.40.2017.BO 

 

 

 

 

 

 WYJAŚNIENIE i ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 i 4   ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579) i rozdz.XII ust.4 ogłoszenia przekazuje treść pytań wraz  

z wyjaśnieniem: 

 

 

Pytanie 1  

W Rozdziale III pkt 6 „Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony świadczący usługi stałej, 

bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach Zamawiającego były w okresie realizacji 

zamówienia zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę, w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poi. 1666, z późn.zm.)". 

 

W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że każda roboczogodzina pracy pracowników 
ochrony świadczących usługi stałej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia w obiektach 
Zamawiającego musi być wypracowana w ramach umowy o pracę. 
 

 

 



Odpowiedź:  

Przy realizacji zamówienia wszyscy pracownicy Wykonawcy lub podwykonawcy, którzy wykonują 

czynności w zakresie realizacji zamówienia zatrudnieni są na podstawie umowy o pracę. Każda 

godzina wykonywanej usługi przez każdego pracownika Wykonawcy lub podwykonawcy jest 

realizowana w ramach umowy o pracę. Zamawiający nie dopuszcza naruszenia postanowienia art. 22 

§ 1 ustawy - Kodeks pracy - tj. zastąpienia umowy o pracę umowami cywilnoprawnymi. 

 

Pytanie 2 

Uprzejmie proszę o wyjaśnienie zapisów załącznika Nr 4 do ogłoszenia w zakresie treści kolumny 

 nr 3 w której zamawiający wymaga wskazania numeru licencji i daty wpisu na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej. Z uwagi na fakt, iż w aktualnym stanie prawnym nie funkcjonują  

tzw. licencje to czy zamiast nr licencji należy wpisać nr wpisu na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony tzn. nr POF. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że zamiast nr licencji należy wpisać nr wpisu na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony tzn. nr POF. 

 

Pytanie 3 

W załączniku Nr 6 wykonawca oświadcza, iż osoby skierowane do realizacji zamówienia nie figurują 

w KRK. Jednocześnie oczywistym jest, iż każda z osób, która posiada wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji nie figuruje w KRK.  

W związku z powyższym czy jest konieczne załączenie do oświadczenia kserokopii zaświadczeń  

o niekaralności? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę by do oświadczenia nie dołączać kserokopii zaświadczenia  

o niekaralności.  

 

 

Zamawiający umieszcza na stronie internetowej zmienione załączniki: 

1) Załącznik nr 4 - wykaz osób skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia 

publicznego; 

2) Załącznik nr 5 – wzór oświadczenia Wykonawcy dotyczącego osób skierowanych do realizacji 

zamówienia, że  wpisani są na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej; 

3) Załącznik nr 6 – wzór oświadczenie Wykonawcy, że pracownicy ochrony świadczący usługę, 

wskazani w wykazie pracowników skierowanych do realizacji zamówienia, nie figurują 

w Krajowym Rejestrze Karnym; 



 

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert: 

 

Termin składania ofert upływa w dniu 28.11.2017 r. o godz. 12:00. 

1.Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszym Ogłoszeniu należy przesłać 

lub złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i  Kartografii w Warszawie przy 

ul. Wspólnej 2. 

2.Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28.11.2017 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i    Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2, p. nr 3108 

3.Otwarcie ofert jest jawne. 

 

Dyrektor Generalny 

Marcin Wójtowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


