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WYJASNIENIE TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

w postępowaniu o udzieleniu zamówienia publicznego w trybie art. 138o ustawy z dnia 

29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 ze 

zm.)  na zapewnienie kompleksowej ochrony wydarzeń kulturalnych organizowanych 

przez Warsztaty Kultury w Lublinie w 2019 r. 

 

Zamawiający: Warsztaty Kultury w Lublinie [ul. Grodzka 5a, 20-112 Lublin] na 

podstawie rozdz. VII ust 7 Ogłoszenia o zamówieniu udziela wyjaśnień na zadane poniżej 

pytania oraz dokonuje modyfikacji w treści dokumentacji przedmiotowego postępowania:   

 

Pytanie nr 1 

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu 

(dla kierowników ds. bezpieczeństwa), Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w 

pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym 

wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga aby wszystkie czynności kierownika ds. bezpieczeństwa realizowane 

w ramach przedmiotowego kontraktu były wykonywane w ramach umowy o pracę. 

 

Pytanie nr 2 

W dniu 1 stycznia 2014 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z 2013 r. poz.829), w 

tym dotyczące zawodu pracownika ochrony -  zamiast licencji pracownika ochrony fizycznej 

pierwszego/drugiego stopnia pracownicy ochrony zobowiązani są posiadać wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, legitymację kwalifikowanego 

pracownika ochrony fizycznej. W związku z powyższym wnoszę o modyfikację umowy (par. 1 

ust.5 Umowy) poprzez zastąpienie licencji pierwszego stopnia - legitymacją kwalifikowanego 

pracownika ochrony fizycznej. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany we wzorze umowy poprzez zastąpienie licencji pierwszego 

stopnia - legitymacją kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej. 

 

Pytanie nr 3 

Wnoszę o doprecyzowanie w par.4 ust.4 Umowy, iż żądane przez Zamawiającego umowy 

winny być zanonimizowane, tj.: (…) Kopia umów powinna zostać zanonimizowana w sposób 

zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez danych pesel, 

adresów zamieszkania (…) ‘’. Zaznaczam, iż w tej kwestii zajął stanowisko Generalny 

Inspektor Ochrony Danych Osobowych z dnia 28 kwietnia 2017 roku, w którym to wskazał, iż 

cyt: ,,W świetle art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp możliwe jest dokumentowanie zatrudnienia 



pracowników poprzez przedkładanie kopii umów o pracę zawierających imię i nazwisko 

osób, które świadczyć będą czynności na rzecz zamawiającego, datę zawarcia umowy, 

rodzaj umowy o pracę oraz wymiar etatu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w § 4 ust. 4 wzoru umowy dodaje trzecie zdanie o następującym brzmieniu:   

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie 

krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć do wglądu kopie 

umów o pracę zawartych przez Wykonawcę z Pracownikami świadczącymi Usługi. W tym 

celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od pracowników zgody na przetwarzanie 

danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Kopia umów 

powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 

pracowników, zgodnie z przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 4 

Wnoszę o wykreślenie w par.4 ust.4 Umowy, zapisu o przedkładaniu przez Wykonawcę 

umów o pracę zawartych z pracownikami. Zamawiający winien żądać jedynie oświadczenia 

wykonawcy o zatrudnieniu pracowników na umowę  o pracę ze względu na obowiązujące 

przepisy RODO. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wykreśli § 4 ust. 4 wzoru umowy. 

 

Pytanie nr 5 

Wnoszę o modyfikację par.6 Umowy poprzez wykreślenie słowa ,,pełną’’. Wykonawca może 

ponosić wyłącznie odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź nienależytego wykonania 

Umowy w zakresie regulującym przez przepisy Kodeksu Cywilnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 6 

Wnoszę o modyfikację par.8 ust.3 Umowy poprzez wykreślenie zapisu, iż: „Wykonawca 

wyraża zgodę na potrącanie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia”. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 7 

Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo do naliczenia 

odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych, w przypadku opóźnienia Zamawiającego w zapłacie wynagrodzenia’’. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. 

 

 

 



Pytanie nr 8 

Wnoszę o wprowadzenie do par.7 Umowy, zapisu: ,,Wykonawca ma prawo rozwiązać 

umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą 

umówionego wynagrodzenia’’. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 9 

Wnoszę o modyfikację par.12 ust.7 Umowy, w  zakresie: ,, Ewentualne spory mogące 

powstać w związku z Umową rozstrzygane będą przez właściwy dla Zamawiającego 

Wykonawcy […]’’. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. 

 

Pytanie nr 10 

Ze względu na zastosowanie procedury opartej na przepisach art. 138 o ust. 2-4 dotyczącej 

zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w dziale III rozdział 

VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (zwane dalej 

,,Ustawą’’) oraz ze względu na brak informacji o przysługujących Wykonawcy środkach 

ochrony prawnej w ramach prowadzonego postępowania o zamówienie publiczne, a 

naczelną zasadą wynikającą z przepisów ustawy, gdzie ,,zamawiający udziela zamówienia w 

sposób przejrzysty, obiektywny  i niedyskryminujący z poszanowaniem art.7 Ustawy’’, 

wnoszę o zawarcie w ogłoszeniu uprawnienia dla Wykonawców umożliwiających 

skorzystanie ze środków ochrony prawnej, w sytuacji niezgodnej z przepisami ustawy 

czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania 

czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na podstawie Ustawy, tj.: 

 

,,W okresie trwania niniejszej procedury, Wykonawcom przysługuje uprawnienie dotyczące 

poinformowania Zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego lub 

zaniechaniu czynności, którą winien wykonać. Informację Wykonawca przekazuje 

Zamawiającemu w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji o czynności zamawiającego 

stanowiącej podstawę jego wniesienia. W informacji wykonawca powinien wskazać czynność 

lub zaniechanie czynności zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami 

ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać 

okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie informacji. Informację można 

wnieść  za pośrednictwem faksu, e-maila lub pisemnie. Informację rozpatruje Zamawiający w 

terminie 5 dni od dnia jego doręczenia (w formie faksu, e-maila lub pisemnie). W przypadku 

uznania zasadności przekazanej informacji zamawiający powtarza czynność albo dokonuje 

czynności zaniechanej, informując o tym wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla 

tej czynności’’ 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dokonuje zmiany w tym zakresie. 



Pytanie nr 11 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia 

przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i 

Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu.    

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przypomina, iż zgodnie z § 13 ust. 9 wzoru umowy: Strony uzgodnią między 

sobą i zawrą w zawiązku z realizacją niniejszej umowy odrębną umowę na wzajemne 

powierzenie przetwarzania danych osobowych.  

 

Pozostała treść dokumentacji postępowania nie ulega zmianie. W załączeniu wzór umowy 

po wprowadzonych zmianach. 

 


