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JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964 

ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warszawa, 21 kwietnia 2021 r. 

 
 
 

          PLATFORMA ZAKUPOWA 
 
 
 

Dotyczy: ODPOWIEDZI NA PYTANIA w postępowaniu na Ochronę osób i mienia w kompleksach 
administrowanych przez JW3964 – sprawa 6/2021/Z 

 

 

     Szanowni Państwo, 

 

Jednostka Wojskowa Nr 3964, jako Zamawiający w przedmiotowym  postępowaniu, 

działając zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), zwanej dalej ,,Ustawą”, zamieszcza na stronie 

internetowej treść wszystkich zapytań i odpowiedzi do SWZ: 

 

Pytania:  

Pytanie 1. 

1. Czy postawiony przez Zamawiającego wymóg zatrudnienia na umowę o pracę 

pracowników ochrony oznacza, że każda roboczogodzina pracy tych osób, ma być 

wypracowana na umowę o pracę? 

 

Pytanie 2. 

Jeżeli odpowiedź na pytanie nr 1 jest negatywna, to czy w przypadku w/w pracownika, 

zatrudnionego na umowę o pracę na pełny etat, pozostałe godziny jego pracy (powyżej 

pełnego etatu), mogą być wypracowane na podstawie umowy cywilnoprawnej? 

 

Pytanie 3. 

Czy podana liczba wymaganych osób na zmianie uwzględnia 1,5-krotność, która zapewni 

zmianowość osób na posterunkach? 
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Pytanie 4. 

Czy paralizatory wymagane przez Zamawiającego są bronią w rozumieniu ustawy z dnia 

21 maja 1999 r. o broni i amunicji (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 955), tzn. czy na ich używanie 

wymagane jest pozwolenie na broń? 

 

Pytanie 5. 

Czy w Wykazie pracowników, przedkładanym Zamawiającemu, należy wykazać również 

tzw. pracowników „rezerwowych”? 

 

Pytanie 6. 

Czy w przypadku konieczności zastąpienia pracownika z powodu jego urlopu lub choroby 

albo w innych podobnych sytuacjach pracownicy ochrony będą mogli pełnić służbę na 

różnych obiektach Zamawiającego? 

 

Pytanie 7. 

Czy Zamawiający potwierdza, że wskazane szkolenia strzeleckie dla pracowników 

ochrony dotyczyć będą wyłącznie pracowników grup interwencyjnych, które mogą 

funkcjonować w podwykonawstwie. Dla zadań posterunkowych pracownicy nie mają 

wyszczególnionego na wyposażeniu żadnego rodzaju broni. 

 

Pytanie 8. 

Czy w związku z zapisami wzoru umowy o waloryzacji również stawek godzinowych ( 

poza minimalnymi wynagrodzeniami ) Zamawiający dopuści dla pracowników 

wypracowujących w miesiącu większą liczbę godzin niż pełen etat dodatkowo umowy 

cywilno – prawne? 

 

Pytanie 9. 

Czy doposażenie pomieszczeń w sprzęt kwaterunkowy na koszt Wykonawcy ( krzesła, 

szafy, biurka ) dotyczy wszystkich części ? 

 

Pytanie 10. 

Wnoszę o wprowadzenie do par.3 Umowy, zapisu: ,, Zmiana wynagrodzenia o której 

mowa w ust.4 będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących 

podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia. 
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Pytanie 11. 

Wnoszę o wykreślenie par.3 ust.11 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślana 

zapisu wynika z art. 15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 

oprocentowania kredytów  bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 

COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku z 

wystąpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje potrącania kar umownych zastrzeżonych 

na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia 

wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z 

zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia 

epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 

odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym 

zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii. 

 

Pytanie 12. 

Nawiązując do par.5 ust.1 Umowy, proszę o potwierdzenie iż każda roboczogodzina 

pracy pracownika ochrony winna być wypracowana wyłącznie na podstawie umowy o 

pracę. 

 

Pytanie 13. 

Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.11 Umowy co najmniej o 70% ze względu na 

ich wygórowaną wysokość. Niezależnie od przysługującej zamawiającemu 

uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby 

realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem 

zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. 

Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na 

ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka 

gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV 

Ca 508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować 

się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy 

doczynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach 

publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić 

nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności  

zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać  

wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na 

nim na  
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mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności 

finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. 

 

Pytanie 14. 

Wnoszę o wprowadzenie do par.11 Umowy, limitu kar umownych możliwych do nałożenia 

na wykonawcę. 

 

Pytanie 15. 

Wnoszę o wprowadzenie do par.11 Umowy, zapisu: ,, Strony umowy niezwłocznie, 

wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii lub 

stanu zagrożenia epidemicznego (w tym COVID-19) na należyte wykonanie lub 

niewykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Okoliczności muszą 

być potwierdzone i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może odstąpić od 

naliczenia kar umownych w przypadku, gdy udowodnione i opisane okoliczności były 

niezależne od Wykonawcy i miały rzeczywisty wpływ na niewykonanie lub nienależyte 

wykonanie umowy. 

 

Pytanie 16. 

Wnoszę o wprowadzenie do par.11 Umowy, zapisu ,, Zamawiający jest zobowiązany do  

wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych 

powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą 

umowną’’ 

 

Odpowiedzi 

 

Odp.1  

Intencją Zamawiającego jest, aby wszyscy pracownicy ochrony realizujący zadania 

ochronne na kompleksach Zamawiającego byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu art. 2 Kodeksu Pracy (poza pracownikami grup interwencyjnych, obsługi 

stacji monitorowania oraz serwisu wyposażenia). Zamawiający przewiduje, by 

Wykonawca w trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany 

był przedstawić aktualne oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, 

że przedmiot Umowy jest wykonywany przez osobę (osoby) będące pracownikami 

Wykonawcy zatrudnionymi wyłącznie na podstawie umowy o pracę w myśl zapisów 

Kodeksu Pracy.  
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Odp.2  

Jak wyżej. 

 

Odp.3  

W związku z zaistniałą omyłką pisarską Zamawiający informuje, iż z racji funkcjonującej 

we wszystkich wymienionych kompleksach wojskowych służby portierskiej ( 2 portierów 

– kwalifikowani pracownicy ochrony, CBW 3 – osobowa służba portierska ) nie ma 

zastosowania system naliczania liczby pracowników pełniących służbę na posterunkach 

według 1,5-krotności liczby posterunków, gdyż takowe nie istnieją. 

 

Odp. 4  

Paralizatory elektryczne przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii 

elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającej 10 mA. 

 

Odp. 5  

Zgodnie z zapisami projektu umowy Wykonawca przedstawia Zamawiającemu Wykaz 

pracowników Wykonawcy realizujących przedmiot umowy. 

 

Odp. 6  

Tak, pod warunkiem że wszyscy pracownicy będą umieszczeni na Wykazie pracowników 

Wykonawcy realizujących przedmiot umowy, z zastrzeżeniem braku możliwości 

skierowania przez Wykonawcę pracownika ochrony do realizacji całodobowego dyżuru 

bez zachowania minimum dobowego czasu odpoczynku od ostatniego dyżuru na każdym 

z ochranianych kompleksów oraz będą posiadali wymagane na tym obiekcie kwalifikacje. 

 

Odp. 7  

Tak. 

 

Odp. 8  

Nie. 

 

Odp. 9 

Odpowiedź była udzielona. 

 

Odp. 10 
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Zamawiajacy nie uwzględnia. 

 

Odp. 11 

Na skutek zadanego pytania zamawiajacy zmodyfikował projekt umowy. 

 

Odp. 12 

Tak. 

 

Odp. 13 

Zamawiajacy nie uwzględnia. 

 

Odp. 14 

Na skutek zadanego pytania zamawiajacy zmodyfikował projekt umowy. 

 

Odp. 15 

Zamawiajacy nie uwzględnia (powszechny przepis prawa) 

 

Odp. 16 

Zamawiajacy nie uwzględnia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. Łukasz Granica 

21.04.2021r.  

Tel. 261 – 892 – 326   
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