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Wykonawcy ubiegający się 
o udzielenie zamówienia 

 
 
Dotyczy: Zapytanie ofertowe MZ-ZP-9-2022 – Przedmiotem zamówienia jest ochrona fizyczna osób 
i mienia przez Wykonawcę posiadającego, stosownie do wymogów ustawy z dnia 22 sierpnia 
1997r. o ochronie osób i mienia, koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie 
usług ochrony osób i mienia. 
 
Zamawiający przekazuje poniżej treść pytań dotyczących Zapytania Ofertowego, zwanej dalej „ZO” 
wraz z udzielonymi wyjaśnieniami.  
 
Pytanie 1: Czy Zamawiający wymaga, aby przez cały okres realizacji usługi Wykonawca zatrudniał na 
podstawie umowy o pracę osoby wykonujące wszystkie czynności wskazane w opisie przedmiotu 
zamówienia, w wymiarze nie mniejszym niż ilość czasu przeznaczonego na faktyczne wykonywanie 
usługi (każda roboczogodzina świadczenia usługi musi być świadczona w ramach umowy o pracę)? 
Zamawiający wyjaśnia i wskazuje, że w ZO zapisał: „Zamawiający dopuszcza, że służbę mogą pełnić 
osoby zatrudnione na umowę o pracę lub zlecenie”. Zamawiający wyjaśnia i wskazuje, że we wzorze 
umowy załączonej do ZO Zamawiający zapisał w §5 pkt. 1: „Usługi ochrony świadczone będą przez 
Wykonawcę za pomocą osób fizycznych, przy czym Zamawiający dopuszcza, że mogą to być osoby 
zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowę o pracę lub wykonujące czynności na zlecenie 
Wykonawcy (pracownicy ochrony)”. Zamawiający nie stawia dodatkowych warunków w tym zakresie.  

 
Pytanie 2: Czy zapewniacie Państwo bezpieczne i higieniczne warunki pracy? 
Zamawiający wyjaśnia, że działa zgodnie z przepisami ustawy Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320) 
oraz rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650). 
 
Pytanie 3: Czy pracownik ochrony skierowany do realizacji przedmiotu zamówienia może mieć 
orzeczenie o niepełnosprawności? 
Zamawiający wyjaśnia i informuje, że zgodnie z treścią ZO osoby skierowane do realizacji przedmiotu 
zamówienia: „nie będą posiadały ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką 
uniemożliwiającą lub utrudniającą wykonanie przedmiotu zamówienia”. Podobny zapis Zamawiający 
zawarł we wzorze umowy §5 pkt. 3. Zamawiający wyjaśnia i informuje, że zapis ten nie wyklucza 
posiadania orzeczenia o niepełnosprawności przez osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji 
przedmiotu zamówienia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:sekretariat@mz-pan.pl


Strona 2 z 2 

 

Pytanie 4: Czy potwierdzenie wydane przez lekarza medycyny pracy o zdolności do wykonywania 
obowiązków na stanowisku pracownika ochrony wydane dla osoby posiadającej orzeczenie 
o niepełnosprawności wyczerpuje zapis: „aktualne badania lekarskie i nie będą posiadały ograniczeń 
psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką uniemożlwiającą lub utrudniającą wykonanie 
przedmiotu zamówienia”? 
Zamawiający wyjaśnia i informuje, że zgodnie z zapisem ZO osoby skierowane przez Wykonawcę do 
realizacji przedmiotu zamówienia muszą posiadać „aktualne badania lekarskie i nie będą posiadały 
ograniczeń psychofizycznych stwierdzonych grupą inwalidzką uniemożliwiającą lub utrudniającą 
wykonanie przedmiotu zamówienia”. Podobny zapis Zamawiający zawarł we wzorze umowy §5 
pkt. 3. Zatem niniejszy zapis wyczerpuje: potwierdzenie zdolności pracownika do pracy wydane w 
formie zaświadczenia przez lekarza medycyny pracy łącznie z orzeczeniem o stwierdzonej grupie 
inwalidzkiej. 
 
Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je uwzględnić przy 
sporządzaniu oferty. 
 
          
        Anna Piontek 
        Dyrektor  
        Polskiej Akademii Nauk 
        Muzeum Ziemi w Warszawie 
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