
Lubin 16.08.2018r.  

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Wykonywanie usług 

dozorowania obiektów i mienia na potrzeby Regionalnego Centrum Sportowego Sp. z o.o.”. 

PYTANIA z dnia 14.08.2018r. 

Pytanie nr 1.  
Proszę o informację, czy wszystkie roboczo-godziny mają być realizowane na podstawie umowy o 
pracę, czy też Zamawiający dopuszcza umowy dzielone (umowa o pracę oraz umowa zlecenie).  
 
Odpowiedź na pytanie nr 1.  
Zamawiający dopuszcza realizację usług poprzez zawieranie umów dzielonych (umowa o pracę i 
umowa zlecenie).  
 
Pytanie nr 2.  
Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z 
dostępem do energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 2.  
Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z dostępem do energii 
elektrycznej oraz urządzeń sanitarnych w n/w obiektach:  
 - Hala Widowiskowo-Sportowa – recepcja  
 -Obiekty Zewnętrzne – portiernia stadionu   
 - obiekty sezonowe: basen zewnętrzny i lodowisko  - pomieszczenia wspólne  
Łączność telefoniczna jest zapewniona w Hali Widowiskowo-Sportowej  (recepcja) wszystkie obiekty 
muszą mieć ze sobą łączność zapewnioną na koszt Wykonawcy.  Recepcja pełni całodobową obsługę 
ochrony, więc kontakt z pracownikami ochrony będących na pozostałych obiektach musi mieć 
charakter ciągły.  
 
Pytanie nr 3 
Czy w przypadku gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyżej pełnego etatu, Zamawiający 
oprócz wymogu o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę 
zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 3.  
Zamawiający wymaga, aby osoby pracujące na n/w obiektach, pracowali nie więcej niż  12h:  
 -Hala Widowiskowo-Sportowa  
 -obiekty sezonowe: basen zewnętrzny i lodowisko. 
Wymiar czasu racy dla ochrony pozostałych obiektów Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy.  
 
Pytanie nr 4 
Proszę o potwierdzenie braku kar za opóźnienie przyjazdu grup interwencyjnych.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 4.  
Zamawiający informuje, iż opóźnienie przyjazdu grupy interwencyjnej lub brak przyjazdu będzie 
traktowane jako nienależyte wykonanie obowiązków określonych w umowie tj. §17 ust. 1.1 pkt.d  
umowy załącznik nr 9 do SIWZ. 
 
 
 
 



 
Pytanie nr 5. 
Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za 
wypowiedzeniem tj.: „każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 
miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Chciałabym zaznaczyć, iż sytuacja Zamawiającego przy 
kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje 
interesy , ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy 
były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z 
okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii 
Wykonawcy celowe.  
 
Odpowiedź na pytanie nr 5.  
Zamawiający informuje, iż umowa załącznik nr 9 do SIWZ zostaje uzupełniona o kolejny punkt.  
§15 otrzymuje kolejny pkt. 4  o następującej treści:  Stronom przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia. 
 
Pytanie nr 6. 
Czy usługa wg. założeń Zmawiającego ma być realizowana wyłącznie przez pracowników 
kwalifikowanych?   
 
Odpowiedź na pytanie nr 6.  
Nie.  
Usługa ma być realizowana zg. z obowiązującymi przepisami.  
 
Pytanie nr 7. 
Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające 
orzeczony stopnień niepełnosprawności. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 7.  
Zamawiający informuje, iż zg. z §2 umowy, stan zdrowia osób pracujących na stanowiskach oraz ich 
umiejętności muszą pozwalać na sprawne wykonywanie powierzonych im obowiązków. Jeżeli 
orzeczony stopnień niepełnosprawności nie będzie uniemożliwiał wykonywania obowiązków zostanie 
dopuszczony.  
 
Pytanie nr 8. 
Czy znany jest wstępny harmonogram imprez masowych z szacunkową ilością osób biorących 
udział w jednej imprezie? . 
 
Odpowiedź na pytanie nr 8.  
Wstępny harmonogram imprez masowych nie jest znany, jest uzupełniany na bieżąco. Zamawiający 
na chwilę obecną może wskazać organizowane przez siebie imprezy cykliczne tj.:  
 - kwiecień – Bieg Papieski  
 - maj – Festyn Strażacki  
 - listopad – Piknik Wojskowy  
 
Pytanie nr 9. 
W związku z tym, że ochrona imprez masowych jest usługą dodatkową czy Zamawiający dopuszcza 
możliwość zatrudnienia pracowników na podstawie umowy zlecenie?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 9.  
Tak.  
 



 
Pytanie nr 10. 
Czy Zamawiającym przewiduje możliwość wizji lokalnej przez Wykonawców startujących w 
przetargu?  
 
Odpowiedź na pytanie nr 10.  
Tak. Kontakt w sprawie umówienia się jest zawarty w SIWZ ust. 10.0 pkt. 10.1  
 
 
 
 
 
 
 


