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Dyrektor
Narodowego Centrum Nauki
DSO.271.3.7.2019 Kraków, 09-05-2019

Wyjaśnienia treści SIWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi społeczne o wartości poniżej 
wyrażonej w złotych równowartości kwoty 750 000 euro dotyczące świadczenia usług ochrony osób 
i mienia dla Narodowego Centrum Nauki, znak sprawy: DSO.271.3.7.2019

Na podstawie rozdziału XI ust. 3 Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej: SIWZ) 
Zamawiający przekazuje treść pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1:
Proszę o informację, czy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę oznacza, że każda 
roboczogodzina w zakresie realizacji zamówienia musi być wypracowana w ramach umowy 
o pracę.

Odpowiedź nr 1:
Zamawiający potwierdza, że przez wymóg zatrudnienia na umowę o pracę należy rozumieć, że 
każda roboczogodzina w zakresie realizacji zamówienia będzie wypracowana w ramach umowy 
o pracę.

Pytanie nr 2:
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracownika na podstawie umowy cywilnoprawnej 
w przypadku, gdy pracownik zadeklaruje chęć pracy powyżej pełnego etatu?

Odpowiedź nr 2:
Zamawiający informuje, że nie dopuszcza zatrudnienia pracownika wykonującego usługi ochrony 
w budynku jednocześnie na podstawie umowy o pracę i umowy cywilnoprawnej.

Pytanie nr 3:
Czy pojęcie „grupa interwencyjna” należy interpretować zgodnie z definicją zawartą 
w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 r. „w sprawie 
zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji obronnych i warunków przechowywania 
oraz ewidencjonowania broni i amunicji” § 1 pkt 3 cyt. „grupa interwencyjna — co najmniej dwóch 
uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego 
stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących 
zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie realizują zadania ochrony osób lub mienia 
w formie bezpośredniej ochrony fizycznej doraźnej na terenie chronionego obszaru, obiektu 
lub urządzenia”.

Odpowiedź nr 3:
Zamawiający informuje, że pojęcie „grupa interwencyjna” należy interpretować zgodnie 
z przywołanym w pytaniu Rozporządzeniem. Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, grupa 
interwencyjna zobowiązania jest do przyjazdu do chronionego budynku na każdy sygnał 
alarmowy wyemitowany przez znajdującego się w budynku pracownika ochrony.
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Pytanie nr 4:
Czy Zamawiający zapewni Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny?

Odpowiedź nr 4:
Zamawiający informuje, że Automatyczny Defibrylator Zewnętrzny znajduje się na wyposażeniu 
budynku.

Zamawiający informuje, iż Wykonawcy zobowiązani są uwzględnić treść udzielonych 
wyjaśnień przy przygotowywaniu składanych ofert. Udzielone wyjaśnienia nie skutkują 
zmianami treści SIWZ.
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