
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.029.2021.AL   Warszawa, dnia 29 października 2021 r.            

 
do Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Świadczenie usługi ochrony fizycznej 

osób i mienia oraz monitoringu systemu włamania i napadu w obiektach zajmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli”. 
 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. 

poz. 1129, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia (SWZ), tj.: 

 

Numeracja uwzględnia odpowiedzi na pytania (1-12). 

 

Pytanie 13:  

Czy Zamawiający potwierdza, że wymaga, aby wszystkie roboczogodziny stałej ochrony fizycznej zostały wypracowane 
przez pracowników ochrony w ramach umów o pracę? Wyjątek dotyczy tylko członków patroli interwencyjnych? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na Pytanie 5. Wymaganie dotyczy również członków patroli interwencyjnych. 

 

Pytanie 14:  

Czy Zamawiający potwierdza, że nie dopuszcza realizacji zamówienia przez osoby posiadające orzeczenie  
o niepełnosprawności? 

 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na Pytanie 4. 

 

Pytanie 15:  

Czy Zamawiający potwierdza, że cenę oferty należy skalkulować z uwzględnieniem przepisów o minimalnym 
wynagrodzeniu za pracę obowiązujących od 01.01.2022 r.? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na Pytanie 9. 

 

Pytanie 16:  

Proszę o obniżenie wysokości kar umownych o 50% z uwagi na poniższe uwarunkowania: 

- wyrok Krajowej Izby Odwoławczej z 31.07.2015 r. (sygn. akt KIO/1519/15): „zważyć bowiem należy, że kara umowna 
(odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś 



 2 

prewencyjny. Ustalenie przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 
bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron, co w konsekwencji prowadzi do sprzeczności celu takiej 
umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną nieważnością czynności prawnej  
na podstawie przepisu art. 3531 kodeksu cywilnego w związku z art. 58 §1 kodeksu cywilnego; 

- wyrok Sądu Najwyższego z 29.11.2013 (sygn. akt I CSK 124/13): „kara umowna nie może być instrumentem służącym 
wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość 
poniesionej przez wierzyciela szkody. Celem miarkowania kary umownej jest natomiast ochrona równowagi interesów 
stron i zapobieżenie nadmiernemu obciążeniu dłużnika oraz niesłusznemu wzbogaceniu wierzyciela”. 
 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w zakresie wysokości przewidzianych kar umownych. 

 

Pytanie 17:  

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia osób z orzeczeniem o niepełnosprawności? 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na Pytanie 4. 

 

Pytanie 18:  

Czy Wykonawca zobowiązany jest do posiadania umowy z Państwową Strażą Pożarną? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga posiadania przez Wykonawcę umowy z Państwową Strażą Pożarną. W zakres przedmiotu 
zamówienia nie wchodzą obowiązki, które wymagałyby posiadania przez Wykonawcę takiej umowy. 

 

 
Dyrektor Generalny 
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