
   

 

 
 
 
 
 
 

Warszawa, dnia 7.09.2022 r. 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ  

dot.: numer sprawy: 14/ST/PN/2022 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129 z późn. zm.), Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców i modyfikuje SWZ w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia pn.: „Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą  
w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem”, numer sprawy: 14/ST/PN/2022, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/S 167-474132 z dnia 31-08-2022 r. 

 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z art. 33 ust. 2 Ustawy z 27 sierpnia 1997 o ochronie osób i mienia, osoba ubiegająca się o wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadająca taki wpis jest obowiązana dołączyć 
oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie jest osobą 
niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej 
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, 1981, z 2022r. poz. 558, 1700) lub nie posiada 
orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy albo dokumenty 
potwierdzające orzeczony stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do pracy.  
W świetle powyższych zapisów kwalifikowani pracownicy ochrony nie mogą być osobami z orzeczeniem  
o niepełnosprawności. 
Zamawiający dopuszcza do obsady posterunku ,,RECEPCJA” osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności. 

Pytanie 3: 
Proszę o wskazanie stopnia schorzenia niepełnosprawności dopuszczonego do realizacji usługi dla pracowników. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dopuszcza do obsady posterunku ,,RECEPCJA” osoby z orzeczeniem o lekkim stopniu 
niepełnosprawności. Stanowisko pracy nie jest przystosowane dla potrzeb osoby niepełnosprawnej, nie ma 
możliwości zapewnienia na nim warunków pracy chronionej i nie ma możliwości wykonywania obowiązków  
w formie telepracy. 
Wyklucza to możliwość wykonywania obowiązków recepcjonisty przez osoby ze znacznym i umiarkowanym 
stopniem niepełnosprawności zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, 1981, z 2022r. poz. 558, 1700) 

Pytanie 4: 
Proszę o potwierdzenie, że cena oferty ma obejmować koszty pracy obowiązujące w dniu składania oferty. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Cena oferty powinna obejmować wszelkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, które wynikają wprost  
z załączonego Opisu przedmiotu zamówienia, stanowiącego Załącznik nr 1 SWZ oraz sposobu jego realizacji 
zawartego we wzorze umowy stanowiącym Załącznik nr 5 do SWZ, przez cały okres trwania umowy.  W cenie należy 
uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją zamówienia, uwzględniając wszystkie zmiany 
kosztotwórcze znane Wykonawcy w dniu składania oferty.  
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Pytanie 5: 
Proszę o potwierdzenie, iż wykonawca po rozpoczęciu usługi będzie mógł wystąpić z wnioskiem o zmianę umowy, 
o której mowa § 21 ust. 4 pkt. 5, 6, 7. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał modyfikacji zapisów § 21 wzoru umowy, stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ.  
Obowiązek zawarcia w umowie klauzuli waloryzacyjnej przez Zamawiającego dotyczy umów o roboty budowlane 
lub usługi zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy. W przedmiotowym postępowaniu umowa zostanie zawarta 
na okres 12 miesięcy, tzn. że Zamawiający nie ma obowiązku zamieszczania zapisów dotyczących klauzuli 
waloryzacyjnej. Wykonawca działając z należytą starannością w chwili złożenia oferty posiada wiedzę  
o planowanych zmianach najniższego wynagrodzenia w roku 2023 i fakt ten powinien uwzględnić w złożonej 
ofercie. Kwestie związane z klauzulami waloryzacyjnymi zostały uregulowane w art. 439 ustawy Prawo zamówień 
publicznych. Przepis ten wskazuje wprost, że umowa, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi, zawarta 
na okres dłuższy niż 12 miesięcy, musi zawierać postanowienia dotyczące zasad wprowadzania zmian wysokości 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu przepis ten nie ma zastosowania. 

Pytanie 6: 
Co dla Wykonawcy ma oznaczać stanowisko Szef Zmiany z zapisów Umowy? Poza nim użyto również nazwy 
koordynator i dowódca zmiany. Które z tych nazw jest równoważne w odniesieniu do poniższego z paragrafu 8 pkt 
11 ?. Czy Dowódca Zmiany jest z puli „pozostali pracownicy”? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Stanowisko ,,Szef zmiany” jest tożsame ze stanowiskiem  ,,Dowódca zmiany”.  
Nie jest to pracownik z grupy ,,pozostali pracownicy” w której mieszczą się pozostali kwalifikowani pracownicy 
ochrony i niekwalifikowany pracownik ochrony na posterunku ,,Recepcja”. 
Zgodnie z zapisami § 17 koordynatorzy umowy ze strony Zamawiającego i Wykonawcy to osoby uprawnione do 
uzgadniania na bieżąco spraw i terminów związanych z realizacją przedmiotu Umowy, a także kontroli realizacji 
Umowy w zakresie dokumentowania kontroli sposobu spełnienia wymagań i zadeklarowanych przez Wykonawcę 
kryteriów pozacenowych, więc nie będą to pracownicy skierowani przez Wykonawcę do obsady posterunków. 
Nazwa stanowiska zależy od Wykonawcy. Wykonawca aktualnie świadczący usługę ochrony stanowisko  
to zdefiniował pod nazwą ,,Inspektor nadzoru”. 

Pytanie 7: 
W jakiej odległości od Zamawiającego znajduje się najbliższa stacja ładowania pojazdów w wyniku zestawienia 
kryteriów „pojazd elektryczny” i „czas dojazdu”? Zadeklarowanie „elektryka” i czasu dojazdu do 5 minut może 
okazać się nie możliwe i stanowić oczywiste wprowadzenie Zamawiającego w błąd, na co zwracamy uwagę. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Ustalenie infrastruktury i zapewnienie możliwości ładowania pojazdów  pozostaje po stronie Wykonawcy. Według 
najlepszej wiedzy Zamawiającego najbliższa stacja ładowania pojazdów elektrycznych znajduje się w odległości 
1,8 km od siedziby Zamawiającego. W Warszawie dostępnych jest 170 stacji ładowania z 428 punktami, które 
zawierają 3113 pojedynczych gniazd. 
 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ stanowią integralną część Specyfikacji Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ oraz Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy - zmieniony w dniu 7-09-2022 r., 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 
 

Anna Borowska 
Dyrektor Generalny 

Głównego Urzędu Statystycznego 
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