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 Kraków, 25 maja 2017 r. 

 

  Dotyczy: postępowania na „Świadczenie usług polegających na stałym, całodobowym dozorze mienia 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii wraz z obsługą parkingu znajdującego 

się na terenie Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii oraz obsługą gazów 

medycznych”. 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

POSTĘPOWANIE A.I.271-12/17 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawców. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

 

Zestaw I: 

  

Pytanie 1: 

Czy wszyscy pracownicy ochrony pełniący służby bezpośrednio na obiekcie, muszą posiadać wpis 

na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia, czy też wystarczy, aby byli 

przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby nadzorujące? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga i nie wyklucza, aby pracownicy pełniący służbę bezpośrednio na obiekcie 

posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia. Wystarczy, aby 

pracownicy ochrony pełniący służbę bezpośrednio na obiekcie byli przeszkoleni w zakresie 

podstawowych zadań i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby nadzorujące. 

 

Pytanie 2: 

Czy w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również podłączenie istniejących systemów p.poż. 

i alarmowych do stacji odbiorczej, czy też monitorowanie systemów ma odbywać się jedynie na terenie 

obiektu, z dalszym powiadamianiem przez pracownika ochrony odpowiednich służb? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż w zakres umowy nie wchodzi podłączenie istniejących systemów p.poż i 

alarmowych do stacji monitorowania. Do zadań Wykonawcy należy monitorowanie systemów, 

ewentualnych zdarzeń z dalszym powiadamianiem przez pracownika ochrony odpowiednich służb i 

podejmowanie odpowiedniej interwencji z nim związanych.  
 

Pytanie 3: 

Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na pełny etat, 

czy Zamawiający nie narzuca jego wymiaru? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie narzuca wymiaru zatrudnienia. Zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy: 

„Zamawiający określa w opisie przedmiotu zamówienia na usługi lub roboty budowlane wymagania 

zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane przez zamawiającego 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 (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.)”. 

Powyższy wymóg ustawodawcy został spełniony i opisany w pkt 4.10 SIWZ oraz we wzorze umowy. 

 

Pytanie 4: 

Czy Zamawiający dopuszcza aby pracownicy, oprócz zatrudnienia na umowę o pracę, byli jednocześnie 

zatrudnieni u Wykonawcy na umowę cywilno-prawną, czy też każda roboczogodzina ochrony ma być 

wypracowana wyłącznie w ramach umowy o pracę? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 powyżej. 

 

Pytanie 5: 
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Czy Zamawiający wymaga, aby zmiany były pełnione w systemie 8, 12 lub 24-godzinnym, czy nie 

narzuca Wykonawcy sposobu organizacji pracy?  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie narzuca jego wymiaru organizacji pracy.  

 

Pytanie 6: 

Kto, w przypadku awarii systemów p.poż. i alarmowych będzie ponosił koszty przywrócenia do 

sprawności systemów i w jaki sposób ewentualne naprawy będą rozliczane? 

Odpowiedź: 

W przypadku awarii systemów p.poż. i alarmowych zamawiający ponosi koszty. 

 

Pytanie 7:  

Czy Zamawiający wymaga aby do realizacji zamówienia wykorzystywane były patrole interwencyjne, 

czy też konieczność ich wykorzystania pozostawia do decyzji Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga.  

 

Pytanie 8:  

Czy Zamawiający ma możliwość przeprowadzenia przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi gazów 

medycznych, a jeżeli tak, to jaki jest koszt takiego szkolenia? Jeżeli Zamawiający nie ma możliwości 

przeprowadzenia szkolenia prosimy o wskazanie nazwy firmy wraz z danymi kontaktowymi firmy, która 

świadczy na rzecz Zamawiającego usługę konserwacji/napraw gazów medycznych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma możliwości przeprowadzenia przeszkolenia pracowników z zakresu obsługi gazów 

medycznych. 

 

Pytanie 9: 

Kto, w przypadku konieczności naprawy urządzeń, zespołów elementów, sieci gazów medycznych 

w budynkach (wynikającej z siły wyższej, niezawinionej przez Wykonawcę), będzie ponosił koszty z tym 

związane i w jaki sposób ewentualne naprawy będą rozliczane? 

Odpowiedź: 

W przypadku naprawy urządzeń, zespołów elementów, sieci gazów medycznych w budynkach 

(wynikającej z siły wyższej) zamawiający ponosi koszty 

 

Pytanie 10: 

Prosimy o doprecyzowanie, co Zamawiający rozumie pod pojęciem „Utrzymanie we własnym zakresie 

i na swój koszt parkingu w stanie zdatnym, do którego został przeznaczony”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, iż pod pojęciem „Utrzymanie we własnym zakresie i na swój koszt parkingu w 

stanie zdatnym, do którego został przeznaczony” rozumie obowiązek polegający na umożliwieniu 

korzystania z parkingu przez cały okres trwania najmu w stanie nadającym się do normalnego 

korzystania, zgodnie z jego przeznaczeniem (np. odśnieżanie i posypywanie piaskiem w okresie 

zimowym, usuwanie złamanych gałęzi itp.) 

 

Pytanie 11: 

Zamawiający wskazuje, że do zadań Wykonawcy należy odśnieżanie i posypywanie piaskiem. Prosimy 

o doprecyzowanie: 

a) Jaka jest powierzchnia terenu podlegającego usłudze odśnieżania? 

Odpowiedź:  
Powierzchnia parkingu wynosi 2,881 m². Droga dojazdowa od bramy wjazdowej do parkingu 

wynosi ok 270 mb. 

 

b) Czy w zakres obowiązków Wykonawcy wchodzi również wywóz śniegu? 

Odpowiedź:  
Nie należy. 

 

c) Do kogo należeć będzie pokrywanie kosztów utrzymania terenu zewnętrznego (zakup materiałów - 

piasek, sprzętu – miotły, szufle itp. 

Odpowiedź:  
Po stronie wykonawcy. 
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d) Czy Zamawiający zapewni pomieszczenie, dla każdego z obiektów, do przechowywania sprzętu 

niezbędnego do utrzymania czystości terenu zewnętrznego. 

Odpowiedź:  
Zamawiający nie zapewnia pomieszczenia. 

 

Pytanie 12: 

Czy czynności utrzymania terenów zewnętrznych mogą być wykonywane przez pracownika pełniącego 

w tym czasie służbę na danym obiekcie, czy konieczne jest wyznaczenie do tego celu dodatkowej osoby 

na zmianie? 

Odpowiedź: 

Wymagana jest dodatkowa osoba na zmianie.  

Zgodnie z załącznikiem do umowy: ,,Strażnik/portier może opuścić swoje stanowisko pracy w przypadku 

konieczności dokonania czynności związanych z obsługą gazów medycznych lub wykonania obchodu 

zaznaczając to w książce raportu”. 

 

Pytanie 13:  

Czy pobieranie opłaty wjazdowej od osób wjeżdżających na teren szpital ma być rejestrowane 

paragonami fiskalnymi? Jeżeli tak, to po czyjej stronie leży zapewnienie kasy fiskalnej (wraz 

z ewentualnymi opłatami za użytkowanie, naprawami)? Czy opłaty wjazdowe są przychodem 

Zamawiającego czy Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zostawia dowolność wykonawcy jak również opłaty wjazdowe są przychodem wykonawcy. 

 

Zestaw II: 

 

Pytanie 1: 
Czy wszystkie osoby wykonujące bezpośrednie czynności w zakresie realizacji niniejszego zamówienia 

powinny być zatrudnione na podstawie umowy o pracę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający określił w opisie przedmiotu zamówienia, że wszystkie osoby, które będą świadczyły 

usługę muszą być zatrudnione na umowę o pracę. 

 

Pytanie 2: 
Czy Zamawiający wymaga aby każda roboczogodzina była wypracowana na podstawie Umowy o Pracę 

czy też Zamawiający dopuszcza zatrudnienie na podstawie Umowy Cywilnoprawnej? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z odpowiedzią na pytanie – ZESTAW I, pytanie nr 3. 

 

Pytanie 3: 
Proszę o wprowadzenie do umowy zapisu umożliwiającego zmianę pracownika ochrony fizycznej 

(portiera), którego imię i nazwisko zostanie wpisane w §19 ust. 1 umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwił zmianę pracownika ochrony (portiera/strażnika) w treści wzoru umowy - §19 

ust. 2. 

 

II. 
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający dokonuje modyfikacji Specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia (SIWZ), w zakresie wzoru umowy (załącznik nr 3 do SIWZ). 

 

Dodatkowo Zamawiający w §17 ust. 2 umowy dopisuje nowy pkt - numer 9, o brzmieniu: 

„9) Zmiany numeru rachunku bankowego, na które ma wpływać wynagrodzenie”. 

 

III. 
Na podstawie art. 38 ust. 4 i 6 ustawy, Zamawiający dokonuje zmiany terminu składania 

i otwarcia ofert. 

 

Pkt 15 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) przyjmuje brzmienie: 

„Termin i miejsce składania ofert. 

Oferty należy składać nie później niż do dnia 31 maja 2017 r. godz. 12:00 na adres: Krakowskie 

Centrum Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja, 
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w Sekretariacie. Sekretariat jest czynny od poniedziałku do piątku od 7:00 – 15:00. Zamawiający zwróci 

ofertę, która została złożona po terminie. 
 

Termin i miejsce otwarcia ofert. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 31 maja 2017 r. godz. 12:30 w Krakowskim Centrum 

Rehabilitacji i Ortopedii, Al. Modrzewiowa 22, 30-224 Kraków, budynek nr 4 Administracja - pokój 

nr 10. 

(…)” 

 

Zmiana do ogłoszenia została przesłana do BZP dniu 25 maja 2017 r.  

 

 

 

                              Dyrektor 

Krakowskiego Centrum Rehabilitacji i Ortopedii 

mgr Teresa Zalewińska-Cieślik 

 

 


