
W związku z pytaniami dotyczącymi postępowania PP.260.1.2019.WZ na 
kompleksową całodobową ochronę mienia, PCA udziela następujących odpowiedzi: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego 
etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, 
pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowych wymiarze 
roboczogodzin dla tego samego pracownika (zatrudnienie na umowę zlecenie)?  
Pytanie nr 2: 
W specyfikacji do przetargu na kompleksową całodobową ochronę mienia w punkcie 
IV podpunkt 2.2.1 napisane jest o czterech kwalifikowanych pracownikach ochrony, 
którzy powinni być zatrudnieni na umowę o pracę. Biorąc pod uwagę, że jeden 
pracownik średniomiesięcznie ma 168 godzin daje to nam 672 godziny.  
W związku z powyższym czy pozostałe kilkadziesiąt godzin może być rozliczone na 
podstawie umowy zlecenie czy powinna być zatrudniona jeszcze jedna osoba na  
¼ etatu tak, aby wszystkie godziny w miesiącu były rozliczone tylko w ramach umowy 
o pracę. 
 
Odpowiedź na pytanie 1 i 2: 
Zamawiający wskazuje, że wymagane jest zatrudnienie pracowników skierowanych do 

realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę. Nie dopuszcza się zatem 

zatrudniania pracowników świadczących usługi ochrony na innej podstawie, w tym 

łączenia różnych form zatrudnienia w ramach wykonywania zadań na rzecz 

Zamawiającego. Jednocześnie należy mieć na uwadze, że zawarcie z pracownikiem 

zatrudnionym na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy 

dodatkowej umowy zlecenia obejmującej ten sam rodzaj pracy i zakres obowiązków, 

może stanowić naruszenie przepisów prawa pracy, w tym dotyczących form 

zatrudnienia, norm czasu pracy czy wynagrodzenia za pracę w godzinach 

nadliczbowych. 

 

Pytanie nr 3: 
Jako jedno z kryteriów oceny ofert Zamawiający ustalił posiadanie własnej załogi 

interwencyjnej.  

W formularzu oferty nie znalazł się jednak punkt odnoszący się do przedmiotowego 

kryterium.  

W związku z powyższym, zwracam się z uprzejmą prośbą o modyfikację formularza 

oferty poprzez uwzględnienie odpowiedniego zapisu dot. Kryterium nr 3 - własna 

załoga interwencyjna. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji formularza ofertowego - Formularz nr 1. 

 

 

 


