URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ
BIURO ADMINISTRACJI
Warszawa, 25 listopada 2020 r.
BA.WZP.26.44.2020.6

Wykonawcy
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne
prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.) na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu
Urzędu
Komunikacji
Elektronicznej
w
Boruczy”.
Sprawa
numer:
BA.WZP.26.44.2020.

Działając na podstawie punktu XIII.1.1) Ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego wyżej
wskazanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (zwanego dalej w skrócie
„Ogłoszeniem”), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez Wykonawcę:
Pytanie 1
Czy każda roboczogodzina ma być wypracowana na podstawie umowy o pracę?
Odpowiedź na pytanie 1
Tak. Zamawiający potwierdza, że każda godzina pracy pracowników Wykonawcy w okresie
realizacji zamówienia ma być wypracowana na podstawie umowy o pracę.
Zgodnie z pkt II.5. Ogłoszenia o zamówieniu „Zamawiający wymaga od Wykonawcy lub
podwykonawcy, aby wszystkie osoby wykonujące usługi objęte przedmiotem zamówienia ze
strony Wykonawcy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę przez cały okres trwania
umowy, w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U
z 2020 r. poz. 1320) . Płace osób zatrudnionych w ramach realizacji zamówienia będą co najmniej
na poziomie minimalnego wynagrodzenia za pracę, określonego zgodnie z postanowieniami
ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2019 r. poz.
1564 z późn. zm.). Szczegóły opisane zostały we wzorze umowy stanowiącym załącznik numer 6
do niniejszej SIWZ”.
Pytanie 2
Czy Zamawiający dopuszcza aby przedmiot usługi świadczyły osoby posiadające orzeczenie
o niepełnosprawności?
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Odpowiedź na pytanie 2
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Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności do
realizacji przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z zapisem § 4 załącznika nr 6 do Ogłoszenia
o zamówieniu, zatrudnione osoby muszą posiadać wysoką sprawność fizyczną w związku
z koniecznością podejmowania interwencji w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia
oraz uprawnienia kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i uprawnienia do posiadania
broni.
Z poważaniem
Dyrektor Biura
Administracji
Barbara Jamróz
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