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Pytania i odpowiedzi 
do 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Publicznego 
Nr 79.71.0/Us/PN/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku 

na usługi społeczne 
Ochrona Gdańskiego Ogrodu Zoologicznego 

 
 

Pytanie nr 1 
 
Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza do pracy pracowników z II i III grupą 
inwalidztwa ? 
W opisie SIWZ Zamawiający pisze że nie dopuszcza się osób z niepełnosprawnością  w 
nawiasie grupa inwalidzka i dalej w tym samym opisie pisze że dopuszcza, jako to jest, 
proszę o wyjaśnienie.  
Następna sprawa Zamawiający pisze że wszyscy pracownicy muszą posiadać wpis na 
listę osób kwalifikowanych, skoro ustawa nie dopuszcza osób niepełnosprawnych-
inwalidów do zaliczenia ich w poczet pracowników kwalifikowanych. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dopuszcza osób z niepełnosprawnością w zakresie Zadania I. 
Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego badań lekarskich i 
psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zdolność do pracy pracownika 
ochrony podlega ocenie w orzeczeniu lekarskim i psychologicznym. 
 
Pytanie nr 2 
 
Zgodnie z Rozdziałem 1 ustęp 4a litera c oraz 4b litera c SIWZ pracownicy realizujący 
ochronę fizyczną muszą (...) być zatrudnieni na umowy o pracę. W związku z tym 
prosimy o wyjaśnienie treści specyfikacji i jej doprecyzowanie, że wszystkie godziny 
usługi świadczonej na rzecz Zamawiającego realizowane muszą być przez pracowników 
Wykonawcy w ramach zatrudnienia pracowniczego podlegającego pod regulacje 
Kodeksu pracy. Zgodnie z orzeczeniem SN o sygnaturze II UKN 523/99 jednoznacznie 
wskazuje się, że „… Zatrudnianie pracowników poza normalnym czasem pracy na 
podstawie umów cywilnoprawnych przy pracach tego samego rodzaju co objęte 
stosunkiem pracy, stanowi obejście przepisów o czasie pracy w godzinach 
nadliczbowych oraz przepisów dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne.” 
Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego - Izba Pracy, Ubezpieczeń Społecznych i Spraw 
Publicznych (sygn. I PK 241/2013) „Umową mającą na celu obejście prawa jest 
umowa, której treść z formalnego punktu widzenia nie sprzeciwia się ustawie, ale w 
rzeczywistości zmierza do zrealizowania celu, którego osiągnięcie jest przez nią 
zakazane, np. gdy czynność taka pozwala na uniknięcie zakazów, nakazów lub obciążeń 
wynikających z przepisu ustawy i tylko z takim zamiarem została dokonana.” Brak 
doprecyzowania treści specyfikacji w sposób powyżej przedstawiony zachęca do 
stosowania patologicznych rozwiązań w sferze legalności zatrudnienia, noszących 
znamiona wykroczenia przeciwko prawom pracownika, które pozbawiają go prawa do 
wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych, dodatku za pracę w godzinach 
nocnych oraz innych uprawnień wynikających z kodeksu pracy. 
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Przy analogicznie określonych warunkach zamówienia jak w pytaniu nr 1, w roku 
ubiegłym na pytanie o wyjaśnienie „Czy Zamawiający uzna warunek zatrudnienia w 
oparciu o umowę o pracę za spełniony, w sytuacji gdy osoba realizująca ochronę 
fizyczną świadcząca usługę na rzecz Zamawiającego, w jednej ze spółek wchodzących w 
skład konsorcjum Wykonawcy zatrudniona będzie w oparciu o umowę o pracę w 
wymiarze np. 1/4 etatu, a w pozostałym zakresie ta sama osoba będzie w innej spółce 
konsorcjum zatrudniona w oparciu o umowę cywilnoprawną” zamawiający 
odpowiedział, że akceptuje wszystkie formy zatrudnienia zgodne z obowiązującymi 
przepisami prawa i nie wymaga aby świadczenie usług na terenie GOZ odbywało się 
wyłącznie na podstawie stosunku pracy, oraz że osoby muszą być zatrudnione w oparciu 
o umowę o pracę, jednak Zamawiający nie ingeruje w ich współpracę z Wykonawcą w 
zakresie ile przepracowanych roboczogodzin wynika z umowy o pracę, a ile z umowy 
zlecenia. Na wypadek gdyby Zamawiający nie uwzględnił wniosku o korektę treści 
specyfikacji zawartego w pytaniu nr 1, wnosimy o doprecyzowanie Jaki wymiar 
zatrudnienia w oparciu na umowę o pracę (jaka część etatu np. ¼ czy wartość 
iluzoryczna jak np 1/72 etatu) będzie przez zamawiającego uznana za spełnienie 
kryterium zatrudnienia na umowę o pracę w rozumieniu zapisu SIWZ - ustęp 4a litera c 
oraz 4b litera c. Prawo zamówień publicznych nakłada na zamawiającego obowiązek 
opisania przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 
dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględnienia wszystkich 
wymagań i okoliczności mogących mieć wpływ na sporządzenie oferty. Zatrudnienie 
„na umowę o pracę” generuje dodatkowe koszty wynikające z kodeksu pracy, między 
innymi płatnego urlopu (roczny wymiar) dla każdego zatrudnionego do obsługi kontaktu 
pracownika czy dodatku za pracę w godzinach nocnych. Podobnych kosztów nie trzeba 
uwzględniać przy umowach cywilnoprawnych. Precyzyjne i jasne formułowanie 
warunków przetargu, a następnie ich literalne i ścisłe egzekwowanie jest jedną z 
podstawowych gwarancji, czy wręcz warunkiem sine qua non, realizacji zasady 
uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Brak doprecyzowania 
zapisów specyfikacji uniemożliwi sporządzenie oferty w sposób zapewniający uczciwą 
konkurencję.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie. Celem 
Zamawiającego jest, aby wykonawca przy realizacji zamówienia posługiwał się 
osobami sobie znanymi, nie zaś przypadkowymi. Zdaniem Zamawiającego, istnienie 
umowy o pracę pomiędzy Wykonawcą, a pracownikiem stwarza większe 
prawdopodobieństwo istnienia stosunku zaufania, „sprawdzenia” danej osoby. W 
polskim prawie cywilnym nie istnieje zakaz zawierania umów zlecenia na zasadzie 
swobody umów. Kalkulacja wynagrodzenia w oparciu o umowę o pracę czy też zlecenie 
jest wewnętrzną sprawą pracodawcy i pracownika, uzasadnioną ich osobistymi 
interesami i motywacjami, za których skutki  ponoszą odpowiedzialność. 
 
Pytanie nr 3 
 
Zgodnie z treścią zapisu SIWZ - ustęp 4a litera d: „Zamawiający wyklucza możliwość 
zatrudnienia osób, co do których wydane zostało orzeczenie o niepełnosprawności” 
W pierwszej kolejności z całą stanowczością należy wskazać, że postanowienie takie 
stoi w oczywistej sprzeczności z wieloma normami prawnymi. W szczególności narusza 
przepisy Kodeksu Pracy w zakresie zakazu dyskryminacji z jakiejkolwiek przyczyny, w 
tym z powodu niepełnosprawności - art. 18.3a § 1 i § 4 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 
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r. Kodeks Pracy (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 917 ze zm.). Zakaz zatrudniania osób 
niepełnosprawnych na potrzeby realizacji zamówienia w sposób oczywisty narusza 
również art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1579 ze zm.) i jest sprzeczny z implementowaną do naszego 
systemu prawnego dyrektywą Rady 200/78/WE z 27 listopada 2000 r. ustanawiającą 
ogólne warunki ramowe równego traktowania w zakresie zatrudnienia i pracy (Dz. Urz. 
WE L 303 z 02.12.2000r). 
Przede wszystkim podkreślić należy, że nie wzięliście Państwo pod uwagę faktu 
istnienia różnych rodzajów orzeczeń o niepełnosprawności, różnych poziomów 
naruszeń sprawności, a tym samym różnych ograniczeń funkcjonalnych, które nie 
muszą stanowić jakiejkolwiek przeszkody w wykonywaniu zamawianej usługi. 
Tymczasem Państwa arbitralne założenie, że osoba z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności nie będzie w stanie prawidłowo świadczyć usługi jest tak 
nieprawdziwe, jak krzywdzące i zupełnie bezpodstawne. Wyrok Krajowej Izby Odwoławczej 
z dnia 18 stycznia 2016 r., sygn. akt KIO 2785/15 potwierdza, że brak jest podstaw do 
uznania, że osoba posiadająca orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu 
umiarkowanym, nie może uzyskać wpisu na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej.” Zgodnie z art. 26 ust. 3 ustawy z dnia 22.08.1997 r. o ochronie osób 
i mienia (Dz.U. z 2017, poz. 2213 z późn. zm.) na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej wpisuje się osobę, która m.in. „posiada zdolność fizyczną i 
psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i 
psychologicznym, których ważność nie upłynęła”. Przepis ten nie operuje pojęciem 
orzeczenia o niepełnosprawności, jako dokumentu dyskwalifikującego kandydata. W 
tym znaczeniu posiadanie orzeczenia nie jest jednoznaczne z brakiem pełnej zdolności 
fizycznej i psychicznej (wykażą to ewentualnie dopiero badania). Przywołany w 
specyfikacji zapis w sposób nieuprawniony pozbawia możliwość realizacji zadań na 
Państwa rzecz osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności, niezależnie od ich 
stanu sprawności fizycznej, nawet w takich przypadkach, kiedy ich predyspozycje 
pozwalają na posiadanie przez nich wpisu na listę Kwalifikowanych Pracowników 
Ochrony. Należy w takiej sytuacji uznać go za dyskryminujący. Podobnie mogliby 
Państwo wykluczyć np. osoby ze względu na osiągnięty wiek, czy inną cechę 
szczególnie chronioną. Należy też zauważyć, że to na wykonawcy spoczywa obowiązek 
zapewnienia pracownikom z orzeczony stopniem niepełnosprawności właściwego 
stanowiska pracy adekwatnego do ich możliwości fizycznych i psychicznych. Również 
to na wykonawcy spoczywa obowiązek oceny, w jakich warunkach i na jakim obszarze 
będzie pracowała osoba z orzeczonym stopniem niepełnosprawności aby właściwie i 
zgodnie ze swoimi możliwościami wykonać powierzone zadania. 
Mając na uwadze powyższe w imieniu Wnioskodawcy wnosimy o zmianę treści 
specyfikacji poprzez usunięcie zapisu, zgodnie z którym Zamawiający wyklucza 
możliwość zatrudnienia osób, co do których wydane zostało orzeczenie o 
niepełnosprawności. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dyskryminuje osób niepełnosprawnych. Wymagania skierowane do 
Wykonawcy w zakresie Zadania I, obejmującego Ogród Zoologiczny, określają udział w 
wykonywaniu zamówienia osób pełnosprawnych z uwagi na specyfikę obiektu. Teren 
Ogrodu Zoologicznego to obszar 126 ha. W sezonie letnim potrafi odwiedzić go nawet 
10.000 osób jednego dnia. W takich warunkach pracownik ochrony fizycznej aby 
należycie wykonywać swoje zadania powinien cechować się nie tylko profesjonalizmem 
i doświadczeniem, ale również elementarną formą fizyczną w interesie bezpieczeństwa, 
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ludzi, zwierząt i mienia. Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób niepełnosprawnych 
w zakresie Zadania II, dotyczącego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt. 
 
Pytanie nr 4 
 
W związku z zastrzeżeniem ujętym w specyfikacji, zgodnie z którym zamawiający 
wyklucza możliwość zatrudnienia osób, co do których wydane zostało orzeczenie o 
niepełnosprawności proszę o wskazanie w jaki sposób Zamawiający będzie dokonywał 
weryfikacji, czy pracownicy Wykonawcy posiadają orzeczenie o stopniu 
niepełnosprawności. Informacje dotyczące stanu zdrowia , w tym informacja o stopniu 
niepełnosprawności należą do danych szczególnych kategorii z art. 9 ust. 1 
RODO(Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem 
danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE) . Ich przetwarzanie podlega szczególnym reżimom, a pracownicy 
nie są zobowiązani do ujawniania takich danych wobec pracodawców, a tym bardziej 
ich kontrahentów, w związku z czym nawet pracodawca może nie mieć świadomości o 
posiadaniu przez pracownika orzeczenia o niepełnosprawności. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Zdrowia dotyczącego badań lekarskich i 
psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, zdolność do pracy pracownika 
ochrony podlega ocenie w orzeczeniu lekarskim i psychologicznym. 
 
Pytanie nr 5 
 
1. Czy Zamawiający dopuszcza zawarcie umowy o zamówienie publiczne oraz 
wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w formie pisemnej, 
podpisanej kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 
2. Dotyczy § 2 ust. 1 pkt 9  – Zamawiający nie może jednostronnie modyfikować 
postanowień umowy. Wykonawca winien mieć gwarancję uzyskiwania zleceń w 
zakresie wynikającym z SIWZ i umowy, gdyż kalkuluje ofertę w oparciu o konkretny 
opis przedmiotu zamówienia, nadto ponosi koszty gotowości do świadczenia usługi; 
jednostronna modyfikacja umowy przez Zamawiającego w skrajnych przypadkach może 
prowadzić do nieopłacalności całego przedsięwzięcia ze strony Wykonawcy. Wszelkie 
zmiany niniejszej umowy dotyczące zakresu przedmiotu świadczenia winny wymagać 
zgody obu stron oraz formy pisemnego aneksu. 
Wnosimy o usunięcie zapisu lub wprowadzenie zapisu dotyczącego pomniejszenia 
wynagrodzenia  
w zakresie konwoju proporcjonalnie o wartość usług niewykonanych, nie więcej niż 
20% wynagrodzenia podstawowego. 
3. Prosimy o informację, czy przy realizacji usługi inkaso Zamawiający przewiduje 2h 
przedział czasowy na realizacje usługi inkaso? 
4. Prosimy o informację,  czy wymóg zatrudnienia pracowników na umowy o pracę 
dotyczy wszystkich przepracowanych godzin przez pracownika? 
 
5. Prosimy o informację, czy dopuszczają Państwo zatrudnienie osób 
niepełnosprawnych na obiekcie? 
6. Uprzejmie proszę o informację, czy Zamawiający akceptuje wystawienie przez 
wykonawcę ustrukturyzowanych faktur korygujących oraz innych ustrukturyzowanych 
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dokumentów elektronicznych, dotyczących wykonania umowy o przedmiotowe 
zamówienie publiczne oraz przesłanie tychże dokumentów za pośrednictwem 
Platformy Elektronicznego Fakturowania https://www.brokerinfinite.efaktura.gov.pl/ ? 
Jednocześnie proszę o podanie konta Zamawiającego znajdującego się na Platformie 
Elektronicznego Fakturowania, umożliwiającego przesłanie ustrukturyzowanej faktury 
elektronicznej. 
Fakturowanie oraz wystawienie innych dokumentów w ustrukturyzowanej formie 
elektronicznej jest zgodne z przepisami podatkowymi, wynikającymi z ustawy o 
podatku od towarów i usług (VAT) oraz z przepisami ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. 
o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty 
budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno – prywatnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 
2020 ze zm.) oraz jest powszechnie stosowane pomiędzy Zamawiającymi a 
wykonawcami. Taki sposób przekazywania w/w dokumentów ułatwia wzajemną 
komunikację oraz eliminuje szereg błędów, występujących w procesie tradycyjnego 
fakturowania. I jest rekomendowany, jako docelowy sposób obiegu dokumentów 
księgowych przez Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii 
(https://www.gov.pl/web/rozwoj-praca-technologia/e-fakturowanie-w-zamowieniach-
publicznych) ze względu na: 
1) zmniejszenie liczby zatorów płatniczych; 
2) zmniejszenie liczby błędnych i fałszywych faktur w obiegu; 
3) ujednolicony model obsługi e-faktur w ramach zamówień publicznych; 
4) zmniejszenie kosztów operacyjnych oraz zminimalizowanie przeszkód w handlu; 
5) redukcję kosztów fakturowania i przetwarzania danych oraz obsługi zamówień 
publicznych; 
6) kompleksową e-obsługa dostaw publicznych; 
7) zwiększenie szans udziału polskich firm w transgranicznym rynku zamówień 
publicznych i obrocie gospodarczym UE; 
8) łatwiejsze archiwizowanie dokumentów; 
9) wzrost cyfryzacji sektora publicznego w Polsce; 
10) rozwój systemu płatności bezgotówkowych; 
11) wzrost popytu na produkty i usługi informatyczne. 
 
Niezależnie od powyższego, w dobie epidemii COVID-19,  taki sposób przekazywania 
dokumentów rozliczeniowych jest jedną ze skutecznych metod w powstrzymywaniu 
rozprzestrzenianiu się wirusa oraz gwarantuje utrzymanie ciągłości procesów 
księgowych i podatkowych. 
 
Odpowiedź: 
1. Zamawiający nie wyraża zgody. 
2. Zamawiający nie wyraża zgody. 
3. Nie - 0,5 h. 
4. Nie. 
5. Tylko w zakresie Zadania II – Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt. 
6. Tak. 

 
 
 
         Dyrektor GOZ 


