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         Wrocław, dnia 15.10.2019 r. 

 

Nr sprawy: 10/ZS/U/2019 

Dotyczy:  wyjaśnień do  Ogłoszenia o zamówieniu na usługi ochrony osób i mienia na 
terenie ZOO WROCŁAW  Sp. z o.o. przy ul. Wróblewskiego 1-5  we Wrocławiu  oraz 
usług konwojowania wartości pieniężnych udzielonym w postępowaniu prowadzonym 
w trybie art. 138o ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019., poz. 1843 
 

 
 
Na podstawie  pkt VIII ogłoszenia  Zamawiający – ZOO Wrocław Sp. z o.o. udziela  poniżej 

odpowiedzi i wyjaśnień  dotyczących  treści ogłoszenia o  zamówieniu na usługi społeczne  
w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 138o  pn. USŁUGI OCHRONY OSÓB I MIENIA NA 
TERENIE ZOO WROCŁAW  SP. Z O.O. PRZY UL. WRÓBLEWSKIEGO 1-5  WE WROCŁAWIU  ORAZ 
USŁUG KONWOJOWANIA WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 

 
Pytanie 1 

Zwracam się z prośbą o zamieszczenie w projekcie umowy, postanowienia 
umożliwiającego stronom rozwiązanie umowy za 3 miesięcznym  wypowiedzeniem. 

W przypadku umów długoterminowych zawieranych na okres 2 - 4 lat w momencie zawierania 
umowy strony nie są w stanie przewidzieć wszystkich okoliczności oraz czynników mogących 
mieć negatywny wpływ na wykonywanie zobowiązań umownych dla każdej ze stron, jak 
również w sposób kompleksowy i wyczerpujący uregulować procedury postępowania w takich 
wypadkach. Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy za wypowiedzeniem ma na celu 
stworzenie podstaw prawnych do zakończenia stosunku prawnego pomiędzy stronami, jeżeli z 
określonych powodów nie są one zainteresowane dalszym kontynuowaniem współpracy na 
dotychczasowych warunkach. Mając na względzie dynamikę życia gospodarczego, czyli  
pojawianie się nowych technologii wykonywania zamówień, czy też nowych środków, może po 
kilku latach dojść do sytuacji, gdy jedna ze stron w tym również zamawiający będzie chciał 
skorzystać z jednostronnego uprawnienia do zakończenia umowy przed upływem jej 
obowiązywania. Obowiązujące przepisy ustawy prawo zamówień publicznych nie zawierają w 
tym zakresie żadnych zakazów. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zamieszczenie w projekcie umowy 
proponowanych powyżej zapisów. 

 

Pytanie 2 

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy prawo zamówień publicznych, wnoszę o 

wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad 

realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5 ustawy prawo 

zamówień publicznych. 
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Zamawiający w zapisach umowy zobowiązał się do przeprowadzenia waloryzacji w razie 

zaistnienia przesłanek z art. 142 ustawy PZP wedle starego brzmienia tego artykułu, które nie 

uwzględnia zmiany przepisów ustawy prawo zamówień publicznych od 1 stycznia 2019 r., 

zgodnie z którą w przepisie art. 142 ust. 5 dodano nowy pkt. 4 ustawy prawo zamówień 

publicznych, który otrzymał następujące brzmienie:  

„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych”. 

Mając powyższe na względzie - na podstawie przepisu art. 38 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. - Prawo zamówień publicznych. (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) wnioskujemy o 

wprowadzenie w treści umowy w zakresie regulacji art. 142 ust. 5 nowej przesłanki 

wynikającej z pkt. 4. 

W uzasadnieniu wskazujemy, że w dniu 4 października 2018 r. Sejm uchwalił ustawę z dnia  

4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych. Zgodnie z treścią art. 120 

przywołanej powyżej ustawy, na jej mocy ulega zmianie treść ustawy z dnia 29 stycznia 2004 

r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 poz. 1579 z późn.zm.) poprzez 

wprowadzenie następujących zmian  „w art. 142 w ust. 5 po pkt 3 dodaje się przecinek oraz 

pkt 4 w brzmieniu:  

„4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych” 

Odpowiedź: 

 Zamawiający uzupełnił treść umowy  (§11) o zapisy wynikające  z ustawy  

o pracowniczych planach kapitałowych oraz uPzp 

 

Pytanie 3 

Prosimy o skrócenie terminu płatności faktury do 14 dni. 

  Odpowiedź: 

  Zamawiający wyraża zgodę na skrócenie terminu płatności do 14 dni  

 

Pytanie 4 

  Zamawiający we wzorcu umowy określa sposób regulowania płatności za wykonaną 

usługę na podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Czy zamawiający akceptuje 

wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: nieustrukturyzowanych 

faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia  

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z 

wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 

Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

nieustrukturyzowanych faktur , faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 

106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 

710, z późn. zm.). Faktury elektroniczne  będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: 

……………  
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Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. 

adresu mailowego. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony 

Zamawiającego jest ……………………. 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wyraża zgodę na powyższe 

 

Pytanie 5 

  Proszę o informację, czy wskazany przez zamawiającego wymóg zatrudnienia osób na 

umowę o pracę oznacza, że każda roboczogodzina pracy osób wykonujących czynności 

ochronne (za wyjątkiem grup interwencyjnych) musi być wypracowana w ramach umowy  

o pracę i Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie zawarcia z takimi osobami umów 

cywilnoprawnych. 

Odpowiedź: 

   Zamawiający określił wymogi  w tym zakresie w § 12 projektu umowy  

 

Pytanie 6 

  Czy Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez osoby posiadające orzeczenie  

o niepełnosprawności – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r.  Nr 127, poz. 721,  

z późn. zm.), a jeśli tak, to na jakich stanowiskach/posterunkach? 

Odpowiedź: 

 Zamawiający wymaga, by osoby wykonujące usługi będące przedmiotem 

postępowania posiadały zdolności psychofizyczne, które będą gwarantowały 

prawidłowe wykonanie zamówienia  

Pytanie 7 

  Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte 

wykonywanie usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, 

zmodyfikuje wysokość kar umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, 

zastrzeżonych przez Zamawiającego.  

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów 

przy Prezesie Urzędu Zamówień Publicznych ustanawianie przez zamawiającego w umowie 

rażąco wysokich kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania 

uczciwej konkurencji wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo 

zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), 

które może być uzasadnioną podstawą do żądania unieważnienia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 7 ustawy prawo zamówień publicznych z 

uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w 

sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe znajduje pełne potwierdzenie m.in. 

wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć 

bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej istoty ma charakter 

wyłącznie odszkodowawczy i  kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie przez 

Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem 

bezspornie rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji 

prowadzi do sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować 
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winno bezwzględną nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w 

związku z art. 58 § 1 k.c. 

 

  Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wysokości kar umownych, 

określonych w projekcie umowy   

 

Pytanie 8 

  Czy każda godzina wypracowana u Zamawiającego musi być na umowę o pracę, czy 

też wystarczającym będzie, że pracownik ma pełen etat u Wykonawcy niezależnie od miejsca 

pracy, w tym częściowo u Zamawiającego?  

Odpowiedź: 
 Każda godzina winna być wypracowana u Zamawiającego musi być na 
podstawie umowy o pracę z Wykonawcą, natomiast organizacja pracy  pracowników  
leży po stronie Wykonawcy.  

 
Pytanie 9 

  Proszę o udostępnienie załączników nr 3-5 do Umowy dotyczących polisy 

ubezpieczeniowej.  

Odpowiedź: 

Załączniki nr 3 – 5 do umowy stanowią dokumenty ubezpieczenia  wyłonionego 

w postępowaniu Wykonawcy, zatem to Wykonawca a nie Zamawiający zobligowany jest 

do ich załączenia  

 

Pytanie 10 

1. Proszę o dodanie zapisu we wzorze umowy zdania: „Zmiana wynagrodzenia wchodzi w 

życiez dniem zmiany przepisów, które stanowią podstawę zmiany wynagrodzenia 

wykonawcy”.Powyższa zmiana ma na celu uczynienie zadość przez Zamawiającego 

obowiązkowi wynikającemu z art. 142 ust 5 ustawy PZP, poprzez doprecyzowanie, iż wartość 

wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem zaistnienia (w szczególności w wyniku 

zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze zmian, o których mowa w art. 142 

ust 5 ustawy PZP. Jednym z bowiem elementów określenia zasad wprowadzenia zmian 

wysokości wynagrodzenia umownego jest wskazanie terminu wejścia w życie aneksu w tym 

zakresie.  

Uzasadnieniem ratio legis– zgodnie z wolą ustawodawcy – przywołanego przepisu art. 142 ust 5 ustawy 

Prawo zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce zamawiających właściwie nieobecne było 

włączanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez zamawiających treść 

wzorów (projektów) umów, nie pozwalała na uwzględnienie w ostatecznych rozliczeniach nawet 

znacznych, niezależnych od wykonawców, zmian kosztów wykonania zamówienia, zwłaszcza 

dotyczących zmian wysokości obciążeń publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich marżach, 

pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży, a w 

konsekwencji prowadziła do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło do 

znacznego ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane 

sytuacje odnosiły się przede wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy 
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byli zaskakiwani zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy 

prawa. Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia odczuwają także pracownicy, przy czym 

jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez 

zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj 

są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki wprowadzeniu 

zasady obowiązku wprowadzania do umów zapisów dotyczących odpowiedniej zmiany wysokości 

wynagrodzenia w ściśle określonych przypadkach”.  

Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach 

zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić 

należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także 

Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji – w tym terminów – w razie 

wystąpienia którejkolwiek z przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.  

Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w 

całości są bowiem niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z 

jednej strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują zamawiający a z drugiej strony dać 

wykonawcą gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji 

umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż 

w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób 

mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów 

dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków. Przy zapewnieniu 

zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.  

Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w art. 142 

ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w treści 

stosunku prawnego łączącego zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany weszły w 

życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości co do 

tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak 

bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian niż dostosowanie się 

stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy. 

2. Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych, wnoszę  

o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, poprzez dookreślenie zasad 

realizacji przez Zamawiającego obowiązku wynikającego z art. 142 ust 5. 

Przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych w treści obowiązującej po dniu 19 października 2014r. 

nakazują, aby „umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera postanowienia o zasadach 

wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług; 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę, (zmiana w zakresie art. 142 ust. 5 pkt 2 obowiązuje od 

dnia 1 września 2016 r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o 

minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1265))  

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne - jeżeli zmiany te będą miały wpływ 

na koszty wykonywania zamówienia przez wykonawcę.” (art. 142 ust. 5).   

 



6 
 

Uzasadnieniem ratio legis – zgodnie z wolą ustawodawcy – przywołanego przepisu art. 142 

ust 5 ustawy Prawo zamówień publicznych było m.in., że: „w praktyce zamawiających właściwie 

nieobecne było włączanie do wzorów umów tzw. klauzul waloryzacyjnych. Przygotowana przez 

zamawiających treść wzorów (projektów) umów, nie pozwalała na uwzględnienie w ostatecznych 

rozliczeniach nawet znacznych, niezależnych od wykonawców, zmian kosztów wykonania zamówienia, 

zwłaszcza dotyczących zmian wysokości obciążeń publicznoprawnych. W efekcie, przy niewysokich 

marżach, pozornie niewielka zmiana np. podatku od towarów i usług (VAT) powodowała utratę marży, 

a w konsekwencji prowadziła do pogorszenia sytuacji finansowej przedsiębiorcy. Powyższe prowadziło 

do znacznego ograniczania przez przedsiębiorców kosztów wykonania zamówienia. Wyżej wskazane 

sytuacje odnosiły się przede wszystkim do umów wieloletnich, w trakcie trwania których wykonawcy 

byli zaskakiwani zmianami ciężarów publicznoprawnych oraz kosztami określanymi przez przepisy 

prawa. Ponadto, skutki dotyczące zmian wynagrodzenia odczuwają także pracownicy, przy czym 

jednocześnie zamawiający są narażeni na pogorszenie jakości wykonywanego zamówienia, np. przez 

zastąpienie materiałów potrzebnych do wykonania zamówienia materiałami tańszymi, które zazwyczaj 

są materiałami niższej jakości. Zniwelowanie powyższych działań może nastąpić dzięki wprowadzeniu 

zasady obowiązku wprowadzania do umów zapisów dotyczących odpowiedniej zmiany wysokości 

wynagrodzenia w ściśle określonych przypadkach”.  

 Stąd wolą ustawodawcy stało się, aby w umowach zawartych w wyniku rozstrzygnięcia 

postępowań wszczętych po dniu 19.10.2014 r., Zamawiający określał kiedy i na jakich zasadach 

zwaloryzuje umowę, jeśli zajdzie jedna z przesłanek wskazanych w art. 142 ust 5 ustawy PZP. Pokreślić 

należy, iż nie chodzi o wpisywanie konkretnych kwot waloryzacji, nie znanych przecież także 

Zamawiającemu, ale określenie jasnych mechanizmów waloryzacji w razie wystąpienia którejkolwiek z 

przesłanek określonych w art. 142 ust 5 PZP.  

Dodatkowo wskazać należy, że z dniem 1 września 2016 r. treść art. 142 ust. 5 uległa zmianie  

w wyniku nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z dnia 17.08.2016 r. poz. 1265). 

Ustawodawca nałożył tym samym na Zamawiającego obowiązek określenia w umowach zawieranych 

na okres dłuższy niż 12 miesięcy również zasad wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany wysokości minimalnej stawki godzinowej. 

Od obowiązku wprowadzenie takich zapisów Zamawiający nie ma możliwości w żadnych 

przypadku odstąpić – ustawodawca nie przewidział takiego uprawnienia dla organizatora  postępowania 

przetargowego. Brak takich zapisów stanowi kwalifikowaną wadę siwz, co może skutkować nawet 

nieważnością całego postępowania.  

 Mając na uwadze powyższe, wnoszę o wprowadzenie do siwz wymaganych w art. 142 ust 5 

ustawy zapisów, precyzujących, iż wartość wynagrodzenia wykonawcy ulega zmianie z dniem 

zaistnienia (w szczególności w wyniku zmiany ustawy lub innego aktu prawnego) którejkolwiek ze 

zmian, o których mowa w art. 142 ust 5 ustawy PZP. 

MINIMALNE WYNAGRODZENIE ORAZ MINIMALNA STAWKA GODZINOWA 

Art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad 

waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za 

pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 

10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.  

Przy realizacji usług będących przedmiotem zamówienia koszty osobowy stanowią dominującą 

pozycję w cenie usługi. Do tej pory wykonawcy nie mieli żadnych ograniczeń przy stosowaniu różnych 

form zatrudnienia i związanych z nimi kosztami. Znowelizowana dyspozycja art. 90 ust 1 ustawy PZP 

wprowadza przy badaniu czy oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny domniemanie, iż koszty 

zatrudnienia pracownika nie mogą być niższe, niż koszty minimalnego wynagrodzenia za pracę, zaś 

koszty 1 godziny pracy zleceniobiorcy/osoby świadczącej usługę, nie mogą być niższe niż minimalna 

stawka godzinowa. Konsekwencją takiego rozwiązania, jest wprowadzenie przez ustawodawcę 

obowiązku uwzględniania przez zamawiających w siwz zasad waloryzowania wynagrodzeń 

wykonawców w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej 

stawki godzinowej.  
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Proponowana wyżej zmiana jest nie tylko korzystna dla Zamawiającego, ale pozwala mu też na 

racjonalne i kontrolowane wydatkowanie środków publicznych, a tym samym wpisuje się w 

podstawowe cele związane z dyscypliną finansów publicznych. Ponieważ zmiany minimalnego 

wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej ustalane są przez podmiot trzeci w 

stosunku tak dla Zamawiającego jak i wykonawców, oczywistym jest, iż mają charakter niezależny od 

woli stron umowy. Brak uwzględnienia proponowanej zmiany w treści projektu umowy łączyć się 

będzie dla Zamawiającego z dwoma negatywnymi skutkami.  

Po pierwsze wykonawcy mogą oferować wykonanie usług drożej niż to wynika z faktycznych 

kosztów jej świadczenia w momencie składania oferty, po to aby uwzględnić ewentualne zmiany 

wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej w kolejnych latach trwania 

umowy. Efektem takiej postawy – racjonalnego jednak przedsiębiorcy – jest to, iż Zamawiający od 

początku umowy niejako „nadpłaca” za ewentualne przyszłe koszty, nie mając pewności, iż wydatkuje 

posiadane środki w sposób racjonalny i gospodarczo uzasadniony. Brak uwzględnienia w projekcie 

umowy możliwości waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy powoduje, że kalkulując cenę oferty dla 

umowy długoterminowej, racjonalny wykonawca uwzględnić musi ewentualne ryzyko wzrostu 

wysokości minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tak, aby zabezpieczyć swój 

interes. W rzeczywistości więc to Zamawiający zapłaci za ryzyko wkalkulowane przez wykonawcę do 

ceny oferty, które w pierwszym roku świadczenia usługi powoduje znaczny jej wzrost, a tym samym 

zbędne wydatki zamawiającego. Tym samym stanowić ono może zysk wykonawcy i nieuzasadniony 

koszt Zamawiającego, a co za tym idzie, możliwość postawienia Zamawiającemu zarzutu nierzetelnego 

wydatkowania środków publicznych. 

Po drugie – w przypadku gdy wykonawcy nie uwzględnią w proponowanej ofercie skutków 

zwiększenia minimalnego wynagrodzenia za pracę lub minimalnej stawki godzinowej, Zamawiający 

otrzymuje w pierwszym okresie realną ofertę, która jednak po kilku miesiącach przestaje być powiązana 

z realnymi kosztami ponoszonymi przez wykonawcę. Siłą rzeczy, wykonawca nie będzie w stanie w 

sposób prawidłowy wykonywać przyjętych na siebie zobowiązań.  

Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do wymagań 

art. 142 ust 5 pkt 2 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:  

„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt. 2 ustawy PZP wynagrodzenie 

Wykonawcy ulega zmianie o wartość wzrostu wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z 

tego tytułu.” 

ZUS 

Art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP zobowiązuje Zamawiającego do określenia w siwz zasad 

waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy w razie zmiany zasad i wysokości podlegania ubezpieczeniom 

społecznym.  

Zmiana, o której mowa zakłada, że składka emerytalna i rentowa od umów zlecenia jest płacona 

od kwoty co najmniej minimalnego wynagrodzenia. Jeżeli w danym miesiącu podstawa składki będzie 

niższa, niż kwota minimalnego wynagrodzenia, a zleceniobiorca będzie spełniał warunki do objęcia 

ubezpieczeniem  z innego tytułu np. umowy o pracę, składkę opłaci ze wszystkich tych tytułów. Uwagi 

wymaga także okoliczność, że wysokość wymiaru składki na ubezpieczenie społeczne jest jednym z 

głównych kryteriów decydujących o wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne. Podwyższenie 

jednej skutkować będzie zwiększeniem drugiej ze składek. Wobec powyższego bezspornym jest, że 

koszty pracy, o których mowa powyżej w wyniku zmian w przepisach prawa, będą wzrastały. Tym 

samym w interesie zarówno Zamawiającego jak i wykonawcy jest wprowadzenie do umów  

o zamówienie publiczne klauzul zabezpieczających strony przed destabilizacją w realizacji umów 

(obniżeniem jakości, restrukturyzacją przyjętego modelu wykonania zamówienia, w skrajnych 

przypadkach wypowiedzenie umowy), która będzie stanowić konsekwencję istotnych i niebagatelnych 

zmian w wysokości kosztów pracy.    

Mając na uwadze powyższe, zasadne i konieczne jest dostosowanie zapisów siwz do wymagań  

art. 142 ust 5 pkt 3 ustawy PZP, poprzez dodanie zapisu:  
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„W przypadku zmiany, o której mowa w art. 142 ust 5 pkt 3) ustawy PZP wynagrodzenie 

Wykonawcy ulega zmianie o wartość wzrost wykazanych kosztów ponoszonych przez Wykonawcę, z 

tego tytułu.” 

AUTOMATYZM ZMIAN 

 Terminy wejścia w życie i wielkość zmian wprowadzonych w art. 142 ust 5 ustawy PZP w 

całości są niezależne od woli stron umowy o zamówienie publiczne. Aby zatem zapewnić z jednej 

strony stabilność finansów publicznych, którymi dysponują Zamawiający a z drugiej strony dać 

wykonawcom gwarancję ich słusznych interesów, ustawodawca wprowadził obowiązek waloryzacji 

umów wieloletnich. Idea art. 142 ust 5 wyraża się w daniu gwarancji obu stronom umowy pewności, iż 

w razie zaistnienia zewnętrznego zdarzenia  w tym przepisie wskazanego, z góry wiedzą w jaki sposób 

mają się zachować. Stąd obowiązek zawarcia w siwz swego rodzaju automatycznych mechanizmów 

dostosowywania wynagrodzenia wykonawcy do zewnętrznych warunków - przy zapewnieniu 

zamawiającym bezpieczeństwa prawnego koniecznych zmian.  

 Skoro to zdarzenia zewnętrzne determinują moment wyjścia w życie zmian, o których mowa w 

art. 142 ust 5 ustawy PZP, to zasadne jest, aby konsekwencje tych zmian znalazły odzwierciedlenie w 

treści stosunku prawnego łączącego Zamawiającego i wykonawcę w terminie, w którym te zmiany 

weszły w życie. Każdy inny termin wprowadzenia zmian w życie budzić może uzasadnione wątpliwości 

co do tego, czy nie mamy do czynienia z niedozwolonymi negocjacjami między stronami umowy. Brak 

bowiem obiektywnego powodu uzasadniającego inny termin wprowadzenia zmian, niż dostosowanie się 

stron umowy do działań legislacyjnych ustawodawcy.  

Pragniemy zauważyć, że postulat wprowadzenia powyższych zapisów znalazł odzwierciedlenie  

w kilku wyrokach KIO wydanych w marcu 2015 r. (sygn akt.: KIO 346/15, 413/15 oraz 443/15).  

 

Wnioskujemy zatem o modyfikację umowy i  wprowadzenie do wzoru poniższych 

zapisów: 

 [Waloryzacja wynagrodzenia] 

1. Strony postanawiają, iż dokonają w formie pisemnego aneksu zmiany wynagrodzenia w wypadku 

wystąpienia którejkolwiek ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

a. stawki podatku od towarów i usług, 

b. wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,  

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

c. zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian o których 

mowa w ust. 1. 

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 lit. a) wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie 

zmieni się,  

a określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych 

przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 lit. b) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości zmienionego minimalnego wynagrodzenia 

albo do wysokości zmienionej minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń 

publicznoprawnych, wynikających z tych zmian 

5. W przypadku zmiany, o którym mowa w ust 1 lit. c) wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie o 

wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w 
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celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób 

bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego. 

6. Za wyjątkiem sytuacji o której mowa w ust. 1 lit. a), wprowadzenie zmian wysokości 

wynagrodzenia wymaga uprzedniego złożenia przez Wykonawcę oświadczenia o wysokości 

dodatkowych koszów wynikającychz wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c). 

Odpowiedź: 
Zamawiający  uregulował powyższe kwestie w  § 11 projektu umowy (treść 

poniżej )  

§ 11 Zmiana wynagrodzenia 

1. Strony zobowiązują się dokonać zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, o którym 
mowa w § 5  Umowy, w formie pisemnego aneksu, każdorazowo w przypadku wystąpienia 
jednej z następujących okoliczności: 

1) zmiany stawki podatku od towarów i usług, 

2) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia ustalonego za pracę albo wysokości 
minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 
października 2002 r.  o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4)  zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 
kapitałowych 

- na zasadach i w sposób określony w ust. 2 - 12, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 
wykonania Umowy przez Wykonawcę. 

2. Zmiana wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zaistnienia 
przesłanki, o której mowa w ust. 1 pkt 1, będzie odnosić się wyłącznie do części 
przedmiotu Umowy zrealizowanej, w ramach obowiązującej Umowy po dniu wejścia w 
życie przepisów zmieniających stawkę podatku od towarów i usług oraz wyłącznie do 
części przedmiotu Umowy, do której zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od 
towarów i usług. 

3. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1, wartość wynagrodzenia netto nie 
zmieni się, a wartość wynagrodzenia brutto, w tym także maksymalna kwota 
wynagrodzenia brutto zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów z 
uwzględnieniem ust. 2. 

4. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w 
ust. 1 pkt 2 lub 3 lub 4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, w odniesieniu do której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy przez Wykonawcę w związku z wejściem w życie przepisów odpowiednio 
zmieniających wysokość minimalnego wynagrodzenia za pracę lub wysokość minimalnej 
stawki godzinowej lub dokonujących zmian w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom 
społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub w zakresie wysokości stawki składki na 
ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne lub w zakresie zasad gromadzenia i wysokości 
wpłat  do pracowniczych planów kapitałowych. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie 
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą 
wysokości wynagrodzeń pracowników świadczących Usługi do wysokości aktualnie 
obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, z uwzględnieniem wszystkich 
obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub o kwotę 
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odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy w związku ze zmianą wysokości minimalnej 
stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty 
zmiany minimalnej stawki godzinowej. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy 
będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób świadczących usługi, o których 
mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace 
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3 lub 4, wynagrodzenie Wykonawcy 
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w 
związku z wypłatą wynagrodzenia osobom świadczącym usługi. Kwota odpowiadająca 
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia osób 
świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej 
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
Umowy. 

7. W celu zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 1, każda ze Stron może wystąpić do 
drugiej Strony z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierającym w szczególności szczegółowe wyliczenie 
całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie,oraz 
wskazaniem daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 
Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy.  

8. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4, jeżeli z wnioskiem 
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany wykazać wpływ zmian ww. regulacji na 
koszty, przedstawić sposób oraz podstawę wyliczenia odpowiedniej zmiany 
wynagrodzeniaoraz dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 
zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania umowy, w szczególności: 

1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących 
usługi, wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z 
realizacją przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - 
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2, lub  

2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących 
Usługi, wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy 
Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z 
określeniem zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją 
przedmiotu umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi - w 
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 3. 

3)  pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) osób świadczących 
usługi wraz z kwotami wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, wraz z określeniem 
zakresu, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu 
umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, 
o której mowa w ust. 1 pkt 4. 

9. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 2 lub 3 lub 4, jeżeli z wnioskiem 
występuje Zamawiający, jest on uprawniony do zobowiązania Wykonawcy do 
przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 10) dni roboczych, 
dokumentów, z których będzie wynikać w jakim zakresie zmiana ta ma wpływ na koszty 
wykonania Umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzeń, o którym mowa w ust. 8. 

10. W terminie 10 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o którym mowa  
w ust. 7, Strona, która otrzymała wniosek, przekaże drugiej Stronie informację o zakresie, 
w jakim zatwierdza wniosek oraz wskaże kwotę, o którą wynagrodzenie należne 
Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informację o niezatwierdzeniu wniosku wraz z 
uzasadnieniem. 

11. W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub 
częściowym zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o 
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którym mowa w ust. 7. W takim przypadku przepisy ust. 8 - 10 oraz 12 stosuje się 
odpowiednio. 

12. Zawarcie aneksu nastąpi nie później niż w terminie 10  dni roboczych od dnia 
zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
Wykonawcy. Zmiana  wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia podpisania 
aneksu do umowy, jednak nie wcześniej niż z dniem wejścia w życie przepisów 
skutkujących zmianą kosztów. 

 

Pytanie 11 

W celu umożliwienia dokonania poprawnej wyceny tego elementu proszę  

o doprecyzowanie: 

- z jakim wyprzedzeniem zamawiane są transporty wartości pieniężnych 

- Ile z zamawianych transportów będzie: a) poniżej 0,2 jednostki obliczeniowej (j.o.), 

pomiędzy 0,2 j.o. a 1,0 j.o. i powyżej 1,0 j.o. 

- jaki czas (w przybliżeniu do 30 minut) należy przeznaczyć na poszczególny rodzaj transportu, 

- jaka jest odległość pomiędzy bankiem a siedzibą Zamawiającego, skąd odbierane są wartości 

pieniężne. 

Jeśli powyższe jest niemożliwe do określenia, to proszę o wskazanie jaki dokładnie 

transport ma wycenić Wykonawca, gdyż w zależności od powyższego konieczne jest właściwe 

określenie ilości osób wykonujących usługę oraz czasu potrzebnego na jej wykonanie 

Odpowiedź:  

- Transporty wartości pieniężnych zamawiane są z 24 – godzinnym 

wyprzedzeniem.  

- Na obecnym etapie  nie jesteśmy w stanie podać danych ze szczegółowością 

określoną w pytaniu  

 

Pytanie 12 

Do spełnienia warunku w postępowaniu wymagane są  2 usługi na ochronę osób 
 i mienia i 2 usługi polegające na konwojowaniu, natomiast w kryterium oceny dotyczącej 
wiedzy i doświadczenia należy wykazać usługi  spełniające opis w warunkach udziału 
 w postępowaniu w zakresie wiedzy i doświadczenia..  

Proszę o doprecyzowanie: 

- czy referencje, które będą do spełnienia warunku w postępowaniu  będą liczone do 
kryterium oceny,  

- czy przedłożenie 4  i więcej referencji z usług konwojowania wartości pieniężnych w 
kryterium wiedza i doświadczenie otrzyma 20 punktów. 

Odpowiedź:  

- Tak, referencje, które będą do spełnienia warunku w postępowaniu  

będą liczone do kryterium oceny 

- 20 punktów otrzyma Wykonawca  w przypadku przedłożenia  4 referencji dot. 
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usług ochrony osób i mienia oraz  4 referencji dot. konwojowania  zgodnie z opisem 

zawartym w ogłoszeniu  

 

Pytanie 13 

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:  

  Zamawiający wymaga świadczenia usług na podstawie umowy o pracę  

(z wyłączeniem grup interwencyjnych). Wykonawca jest zobowiązany  do realizacji przedmiotu 

zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa pracy 

 

Pytanie 14 

Czy obsługa konwoju będzie odbywała się z pracownikiem Zamawiającego ? 

Odpowiedź:  

  Nie, obsługa konwoju odbywa się bez pracownika Zamawiającego  

 

Pytanie 15 

Jaki jest przewidywany czas 1 usługi konwoju? 

Odpowiedź:  

Z uwagi na różny stopień  natężenia ruchu drogowego  Zamawiający nie 

jest w stanie określić czasu trwania jednej usługi 

 

Pytanie 16 

Czy jest możliwość wskazania trasy konwoju (miejsce pobrania i miejsce zdania)  

Odpowiedź:  

Szczegółowe miejsce pobrania i miejsce zdania podane będzie  wyłonionemu  

w postępowaniu Wykonawcy, a wybór trasy konwoju zależy od Wykonawcy.  

Odpowiedź na to pytanie zawarta jest w punkcie V regulaminu stanowiącego 

załącznik do umowu 

 

Pytanie 17 

Czy usługa konwoju będzie wykonywana w dni robocze, czy również  

w weekendy i święta. 
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Odpowiedź:  

Tak, usługa konwoju będzie wykonywana również w niedziele iświęta  

Pytanie 18 

Czy Zamawiający  będzie wskazywał każdorazowo godziny wykonywania usługi 

konwoju  

Odpowiedź:  

Zgodnie z Regulaminem  i zakresem obowiązków służby ochrony w ZOO 

Wrocław Sp. z o.o. Zamawiający każdorazowo określi godzinę pobrania środków 

pieniężnych, a czas dostarczenia nie może być dłuższy niż 3 godziny od pobrania  

 

Pytanie 19 

Czy pod pojęciem „obiektu o powierzchni co najmniej 10ha” Zamawiający 

rozumie również powierzchnie budynku wynoszącą ponad 100.000 m2  

Odpowiedź:  

 Tak,pod pojęciem „obiektu o powierzchni co najmniej 10ha” Zamawiający 

rozumie również powierzchnie budynku wynoszącą ponad 100.000 m2 

 

Pytanie 20 

Czy Zamawiający dopuszcza 24 godzinny system pracy pracowników  

Odpowiedź:  

Organizacja pracy  należy do Wykonawcy, ale nie może skutkować nienależytym 

wykonaniem umowy  przez Wykonawcę . Ponad to Wykonawca zobowiązany jest do 

bezwzględnego przestrzegania przepisów Kodeksu Pracy 

 

Pytanie 21 

W związku z częścią XI SIWZ paragraf 2 punkt 1.3. oraz w związku z 

paragrafem 2 punkt m) wzoru umowy, proszę o wyjaśnienie rozbieżności w podanej 

sumie ubezpieczenia pomiędzy  SIWZ, a wzorem umowy  

Odpowiedź:  

Sumy ubezpieczenia dotyczą różnych sytuacji tj.  

- Zgodnie z zapisami Ogłoszenia pkt XI Wykonawca winien wykazać się 

posiadaniem ubezpieczenia od  odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej 

działalności  związanej z przedmiotem zamówienia w wysokości sumy gwarancyjnej nie 

mniejszej niż 2 mln zł  (słownie złotych: dwa  miliony) – jest to warunek niezbędny do 

spełnienia na etapie postępowania.  

- Wyłoniony w postępowaniu Wykonawca, z którym zostanie zawarta umowa  
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zobowiązany jest do posiadania przez cały okres obowiązywania umowy  ubezpieczenia  

od odpowiedzialności  cywilnej w zakresie prowadzonej działalności, w zakresie 

odpowiedzialności kontraktowej i deliktowej z sumą ubezpieczenia nie mniejszą niż 

10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów) dla jednej i wszystkich szkód .  

 

Pytanie 22 

W związku z paragrafem 2 litera j) wzoru umowy, jakie formalne i techniczne 

możliwości szybkiego sprawdzenia stanu trzeźwości  pracowników ochrony ma 

zapewnić Wykonawca, skoro te czynności mogą wykonywać jedyne funkcjonariusze 

organów Policji 

Odpowiedź:  

Kwestia formalnych i technicznych możliwości szybkiego sprawdzenia stanu 

trzeźwości pracowników ochrony  jest pozostawiona Wykonawcy. Winna być zgodna z 

obowiązującymi przepisami prawa i zapewniać natychmiastowe reagowanie w 

przypadku podejrzenia  nietrzeźwości .  


