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DO WYKONAWCÓW
odpowiedzi na pytania złożone w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego świadczenie na ochronę obiektu PAP
S.A. przy Al. Jerozolimskich 107 w Warszawie
(nr sprawy 33/20)

Zamawiający – Polska Agencja Prasowa S.A., zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy z 29 stycznia 2004 r.
– Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp) w odpowiedzi na pytania wykonawców złożone w
przedmiotowym postępowaniu, odpowiada:

Pytanie
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników w systemie mieszanym tzn. część
roboczogodzin na podstawie umowy o pracę np. ¾ etatu i pozostałe roboczogodziny na podstawie
umowy zlecenia?
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia pracowników w systemie mieszanym. Zamawiający wymaga
zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności
wskazane w przedmiocie zamówienia specyfikacji przetargowej.
Jednocześnie zamawiający informuje, że w trakcie obowiązywania umowy będzie wykonywał
czynności kontrolne wobec wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę wymogu zatrudnienia
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności wskazane w zdaniu poprzednim.
Pytanie
Proszę o potwierdzenie, że wszystkie roboczogodziny wypracowane przez pracowników ochrony
mają być zrealizowane na podstawie umowy o pracę?
Odpowiedź
Zamawiający potwierdza: wszystkie roboczogodziny wypracowane przez pracowników ochrony mają
być zrealizowane na podstawie umowy o pracę.
Pytanie
Czy z uwagi na charakter i specyfikę usług ochrony osób i mienia Zamawiający dopuszcza realizację
usługi przez kwalifikowanych pracowników ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności psychicznej
lub fizycznej?

Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy, którzy będą wykonywać czynności wskazane w
przedmiocie zamówienia specyfikacji przetargowej byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników
ochrony. Pracownicy ochrony muszą spełniać wszystkie wymogi, a ich stan zdrowia nie może im
uniemożliwiać wykonywania wszystkich czynności wskazanych w specyfikacji przetargowej.
Pytanie
Czy stanowiska pracy pracowników ochrony są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych?
Odpowiedź
Stanowisko pracy pracowników ochrony, a także większość budynku nie jest dostosowana do potrzeb
osób niepełnosprawnych.
Pytanie
Zwracam się z uprzejmą prośbą o informację czy dokumenty wymienione w Rozdziale V należy
dołączyć do oferty czy dopiero na wezwanie Zamawiającego przed udzieleniem zamówienia.
Odpowiedź
Wykonawca nie musi załączać do swojej oferty dokumentów wymienionych w rozdziale V
specyfikacji przetargowej. W niniejszym postępowaniu zamawiający zastosuje procedurę, o której
mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych. Oznacza to, że zgodnie z art. 26 ust. 2
tej ustawy, zamawiający przed udzieleniem zamówienia, może wezwać wykonawcę, którego oferta
została najwyżej oceniona, do złożenia w wyznaczonym, nie krótszym niż 5 dni terminie, aktualnych
na dzień złożenia oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w
rozdziale V specyfikacji przetargowej.

