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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym art. 132 Pzp pt.: Usługa 

polegająca na całodobowej ochronie przez okres 36 miesięcy terenu Akademii 
Marynarki Wojennej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną 

 
 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
         Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Zwracam się z wnioskiem o udzielenie następujących wyjaśnień treści dokumentów postępowania: 
 
Pytanie 1: 
„Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę wszystkich osób 
wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia jeżeli wykonanie tych czynności polega na 
wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. –Kodeks 
pracy (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320, z późn. zm.)” – Czy w przypadku, gdy np. lider konsorcjum 
zatrudni wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji zamówienia na podstawie 
umowy o pracę a drugi członek konsorcjum zatrudni te same osoby na podstawie umowy 
cywilnoprawnej, to czy Zamawiający uzna powyższy warunek za spełniony? 
 

Odpowiedź: 
W przypadku, gdy Lider Konsorcjum zatrudni wszystkie osoby wykonujące czynności w zakresie 
realizacji zamówienia na podstawie umowy o pracę, a drugi członek konsorcjum zatrudni te same 
osoby na podstawie umowy cywilnoprawnej, to Zamawiający uzna opisany warunek za spełniony, 
jeżeli w zakres obowiązków pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę wchodzić będą 
wszystkie czynności, których wykonywanie wymaga realizacja przedmiotu zamówienia (jeżeli 
wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy  
z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy), a także gdy wymiar czasu pracy określony w zawartych 
umowach o pracę będzie odpowiadał wspomnianym wyżej czynnościom i zakresom obowiązków tych 
pracowników. 
  

Spełnienie powyższego warunku będzie oceniane przez Zamawiającego w odniesieniu do 
sporządzonego przez Zamawiającego opisu przedmiotu  zamówienia oraz istotnych warunków umowy 
w sprawie zamówienia  publicznego, które określają sposób realizacji zamówienia, w  szczególności 
przedmiot świadczenia Wykonawcy. 
 

Zaznaczyć należy, iż nie ma prawnych przeszkód, aby wykonywanie takich samych czynności 
występowało w ramach umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej. Potwierdził to Sąd Najwyższy w 
wyroku z 25.11.2005 r., I UK 68/05, LEX nr 177165. Natomiast za ratio legis art. 95 pzp uznać należy 
potrzebę zapewnienia Zamawiającego, iż osoby które wykonują dla Wykonawcy czynności wymagane 
do realizacji przedmiotu zamówienia, świadczą je w ramach stosunku pracy (o ile wykonanie tych 
czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 
1974 r. – Kodeks pracy). 
 
Pytanie 2: 
Czy występując w postępowaniu w formie konsorcjum, Zamawiający przewiduje magazyny broni dla 
każdego z członków konsorcjum, czy jeden magazyn broni, w którym członkowie konsorcjum będą 
mogli przechowywać broń i amunicję w swoich szafach/sejfach? 
 

Odpowiedź: 
Obecnie dostępny jest jeden magazyn broni. 
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Pytanie 3: 
Czy obecnie użytkowany magazyn uzbrojenia spełnia wymagania Rozporządzenia w Sprawie 
Uzbrojenia SUFO dz. U. Nr 245 Paragraf 11 z dnia 21 października 2011? 
 

Odpowiedź: 
Tak. 
 
Pytanie 4: 
Czy któreś elementy magazynu uzbrojenia nie są własnością AMW? Np. drzwi? 
 

Odpowiedź: 
Magazyn jest własnością AMW z wyłączeniem sejfów i wyposażenia indywidualnego obecnego 
wykonawcy znajdującego się wewnątrz pomieszczenia. 
 
 
 
Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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