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INFORMACJA DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi ochrony fizycznej 
osób i mienia, dozorowania parkingów oraz usługi w formie użytkowania urządzeń nadzoru i 
systemów stanowiących techniczne wsparcie ochrony fizycznej, świadczone na rzecz 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego z 
siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr 9.

Szanowni Państwo,
do Zamawiającego – Narodowego Funduszu Zdrowia Świętokrzyskiego Oddziału 
Wojewódzkiego w Kielcach, w dniach 24-27 maja 2022 r. wpłynęły zapytania o wyjaśnienie 
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia. Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

Pytanie 1:
Proszę o odpowiedź na pytanie: Umowa będzie realizowana na przełomie roku 2022 i 2023. 
Wykonawcy przed złożeniem oferty nie mają wiedzy na temat wzrostu najniższego 
wynagrodzenia w 2023 roku. Czy w związku z powyższym Zamawiający przewiduje 
waloryzację wynagrodzenia należnemu wykonawcy o wskaźnik wzrostu najniższego 
wynagrodzenia?

Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że nie przewiduje takiej waloryzacji umowy. 
W przedmiotowym postępowaniu umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy, natomiast 
zmiany umów dotyczące waloryzacji wynagrodzenia o wzrost wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, dotyczą umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

Pytanie 2:
Czy w związku z wymogiem zatrudnienia pracowników ochrony na podstawie umów o pracę, 
Zamawiający dopuszcza aby ewentualne godziny nadliczbowe wykraczające poza miesięczny 
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wymiar etatu mogły być wypracowywane w ramach umów cywilno – prawnych, czy też każda 
godzina pracy pracownika ochrony musi być wypracowana w ramach umowy o pracę? 

Odpowiedź:
Zamawiający zastrzegł w Opisie przedmiotu zamówienia, że usługa ma być realizowana przez 
pracowników zatrudnionych na umowę o pracę i nie dopuszcza innych form zatrudnienia.

Pytanie 3:
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie do realizacji usługi kwalifikowanych pracowników 
ochrony posiadających orzeczenie o niepełnosprawności? 

Odpowiedź:
Zamawiający nie stawiał w powyższym zakresie żadnych ograniczeń. 

Pytanie 4:
Czy kwalifikowani pracownicy ochrony pełniący służbę na obiekcie mają być wyposażeni w 
broń palną lub paralizatory elektryczne o mocy powyżej 10mA? 

Odpowiedź:
Zamawiający w pkt IX Opisu przedmiotu zamówienia - Wyposażenie sprzętowe pracowników 
Wykonawcy, wymienił wyposażenie jakie mają posiadać pracownicy realizujący usługę.

Pytanie 5:
W związku z wymogiem monitorowania sygnałów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu 
(SSWiN), wnoszę o udzielenie informacji z ilu odrębnych central składają się te systemy w 
poszczególnych obiektach Zamawiającego? 

Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuję, że system sygnalizacji włamania i napadu (SSWiN) składa 
się z jednej centrali.

Pytanie 6:

Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż w obiektach 
Zamawiającego do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak to czy sygnał 
alarmowy ppoż przekazywany ma być do jednostki Państwowej Straży Pożarnej? Z ilu 
odrębnych central składają się systemy alarmowe ppoż w poszczególnych obiektach 
Zamawiającego? 
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Odpowiedź: 
Zamawiający uprzejmie informuję, że system alarmowy ppoż składa się z jednej centrali, a 
Wykonawca nie ma obowiązku podłączenia systemu do stacji monitorowania alarmów 
Wykonawcy. 

Pytanie 7:
W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na "Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i 
mienia, dozorowania parkingów oraz usługi w formie użytkowania urządzeń nadzoru i 
systemów stanowiących techniczne wsparcie ochrony fizycznej, świadczone na rzecz 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego z 
siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr 9"  zwracam się do Zamawiającego z pytaniem czy 
Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wzrostu płacy 
minimalnej w 2023r. ? 

Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że nie przewiduje takiej waloryzacji umowy. 
W przedmiotowym postępowaniu umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy, natomiast 
zmiany umów dotyczące waloryzacji wynagrodzenia o wzrost wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, dotyczą umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

Pytanie 8:
Czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające orzeczenie o 
niepełnosprawności?

Odpowiedź:
Zamawiający nie stawiał w powyższym zakresie żadnych ograniczeń. 

Pytanie 9:
Proszę o wskazanie jakie wyposażenie ma zapewnić Wykonawca- zgodnie z § 6 pkt 15. 
Umowy. 

Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że Opis przedmiotu zamówienia stanowiący załącznik nr 1 
do SWZ, zawiera pełne informacje dotyczące niezbędnego wyposażenia jakie ma zapewnić 
Wykonawca w celu należytej realizacji przedmiotu umowy. 
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Pytanie 10:
Jakiej treści oświadczenie ma złożyć Wykonawca w Załączniku nr 3 do SWZ: Pkt 2. 
„Oświadczenie o poszczególnych cenach:”

Odpowiedź:
Wykonawca ma wypełnić tabelę zgodnie ze wzorem określonym w ww. punkcie załącznika nr 
3 do SWZ. 

Pytanie 11:
 W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania na "Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i 
mienia, dozorowania parkingów oraz usługi w formie użytkowania urządzeń nadzoru i 
systemów stanowiących techniczne wsparcie ochrony fizycznej, świadczone na rzecz 
Narodowego Funduszu Zdrowia w Warszawie Świętokrzyskiego Oddziału Wojewódzkiego z 
siedzibą w Kielcach przy ul. Jana Pawła II nr 9" zwracam się do Zamawiającego z pytaniem czy 
Zamawiający przewiduje zmianę wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku wzrostu płacy 
minimalnej w 2023r. ?

Odpowiedź:
Zamawiający uprzejmie informuje, że nie przewiduje takiej waloryzacji umowy. 
W przedmiotowym postępowaniu umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy, natomiast 
zmiany umów dotyczące waloryzacji wynagrodzenia o wzrost wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę, dotyczą umów zawieranych na okres dłuższy niż 12 miesięcy, 
zgodnie z art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.). 

Podstawa prawna

zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 
U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.).

Z wyrazami szacunku 

Małgorzata Kiebzak

Dyrektor Oddziału
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