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Wykonawcy zainteresowani udziałem 

w postępowaniu 

WYJAŚNIENIA TREŚCI OGŁOSZENIA 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie 

art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, zwanej dalej 

„ustawą Pzp”, pn.: „Świadczenie usług ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz 

Służewskiego Domu Kultury w Warszawie” 

Służewski Dom Kultury w Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy z siedzibą przy ul. Jana 

Sebastiana Bacha 15, 02-743 Warszawa, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu 

informuje, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści Ogłoszenia. Wobec 

powyższego, zgodnie z postanowieniami w Rozdziale VIII ust. 7 i ust. 8 Ogłoszenia, 

Zamawiający przekazuje treść zapytań oraz udziela na nie poniższych odpowiedzi: 

Pytanie 1: 

Czy każda roboczogodzina ma być wypracowana na podstawie umowy o pracę? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymaganiem w części II ust. 5 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik nr 1 

do Ogłoszenia), Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, wszystkich 

osób wykonujących czynności w ramach zamówienia polegające na realizowaniu przez 

pracowników ochrony zadań ochrony stałej i dozoru w Obiekcie, przez cały okres realizacji 

zamówienia (z zastrzeżeniem w zdaniu drugim ww. ustępu). Mając na uwadze, że wskazane 

powyżej czynności mają pracowniczy charakter, tj. polegają na świadczeniu pracy 

w rozumieniu art. 22 § 1 Kodeksu pracy, a Przedmiot Umowy musi być realizowany zgodnie 

z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Zamawiający wymaga, aby wykonywanie 

ww. czynności w całości odbywało się na podstawie umowy o pracę (z zastrzeżeniem, 

iż wymóg zatrudnienia na podstawie umowy o pracę nie dotyczy osoby fizycznej, która jako 

przedsiębiorca będący Wykonawcą realizującym zamówienie, osobiście będzie wykonywać 

czynności objęte Przedmiotem Umowy). 

Pytanie 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza aby przedmiot usługi był świadczony przez osoby posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności? 

Odpowiedź: 
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Zgodnie z wymaganiami w części III ust. 1 pkt 1 Opisu Przedmiotu Zamówienia (Załącznik 

nr 1 do Ogłoszenia), do wykonywania w Obiekcie zadań ochrony stałej i dozoru przez 

pracowników ochrony Zamawiający wymaga skierowania osób, z których każda m.in. posiada 

zdolności fizyczne i psychiczne do wykonywania pracy w ochronie, poświadczone aktualnym 

zaświadczeniem lekarskim. Zamawiający nie określa warunków w zakresie, o którym mowa 

w pytaniu. 

 

Zgodnie z postanowieniem w Rozdziale VIII ust. 8 Ogłoszenia, treść powyższych zapytań wraz 

z wyjaśnieniami Zamawiający zamieścił na własnej stronie internetowej Biuletynu Informacji 

Publicznej (https://www.sdk.waw.pl/sdk/bip), na której udostępniono Ogłoszenie. 
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