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Gdynia 10.11.2021 r. 
 

 

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: 

1. Czy postawiony przez Zamawiającego wymóg zatrudnienia na umowę o pracę oznacza, że każda 

roboczogodzina pracy tych osób, ma być wypracowana na umowę o pracę? 
 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający nie przewiduje innej formy zatrudnienia pracownika ochrony aniżeli w oparciu  

o umowę o pracę (§ 3 ust. 1 pkt 2 ppkt b: 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.). 

 

Pytanie 2: 

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

umowę o pracę na pełny etat, pozostałe godziny jego pracy (powyżej pełnego etatu), mogą być 

wypracowane na podstawie umowy cywilnoprawnej? 
 

Odpowiedź: 

Zgodnie z wymogami prawa, osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, nie może wykonywać na 

rzecz tego samego pracodawcy tożsamych rodzajowo prac co objęte stosunkiem pracy. Stanowi to 

obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek 

na ubezpieczenie społeczne. Wobec tego, świadczenie tej samej rodzajowo pracy co określona  

w umowie o pracę poza normalnym czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych jest 

kontynuowaniem stosunku pracy w godzinach nadliczbowych (orzeczenia: wyrok SN z 30 czerwca 

2000 r. II UKN 523/99, OSNP 2002, Nr 1, poz. 22, wyrok SA w Gdańsku z 21 października 1994 r., 

III Aur 865/94, Pr. Pracy 1995, Nr 2, s. 40, wyrok SN z 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94). 

 

Pytanie 3: 

Czy zamawiający dopuszcza realizację usługi przez osoby posiadające orzeczenie  

o niepełnosprawności – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426,, z późn. zm.),  

a jeśli tak, to na jakich stanowiskach/posterunkach? 
 

Odpowiedź: 

Nie dopuszcza. Zamawiający opsisał w SWZ Załacznik nr 1 Formularz ofertowy pkt 3 – oświadczenie 

wykonawcy o stanie zdrowia pracowników. 

 

Pytanie 4: 

Który z certyfikatów AQAP będzie punktowany przez Zamawiającego w ramach kryteriów oceny 

ofert? Zgodnie z opisem, zamieszczonym w tabeli Rozdziału 18 SWZ - będzie to AQAP 2120, zaś 
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zgodnie z opisem tego kryterium, zawartym w Rozdziale 18, ust. 1 pkt. b) - będzie to AQAP 

2110:2016? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna oba certyfikaty. Certyfikat AQAP 2110:2016 zastąpił certyfikat AQAP 2120. 

AQAP 2120 będzie uznawany tak długo jak Wykonawca przedstawi ważny (jeszcze obowiązujący) 

certyfikat. 

 

 

 

 

 

Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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