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Dotyc4, postępowania orrdzielenie zamówi€nia publicm€8o na:
swiadczeni€ usług konpleksowego ]]tz}mania czystości w obi€kcie spońo\ło_rekreacyjnym Kryta Pł},wa]nia
GARWOLANKA w Garwolinie przy ul, olimpijskiej 2

Na podstawie ań.38 ust.2 ustawy Z dnia 29 srycmla 2004 r, Prawo zamówień publicznyclr
rustad (Dz. U, ż 20l5 t. poz.2164 z późn. Tn ) Zamawiający - Centrun spo.tu i Kultury w Garrłolinie -
przesyła treść zaplań doryczących zapisów specyf*acji istotnych warunkóW zamówienia lslwzl wftz
z wyjaśnieniami. W przedmiotow}łn postępowaniu wpłynęly naĘpujące zap},tania:
Prr. 1

W pkl 3,4, specyfikacji Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek ,,zaffudnienia na podstawie
umowy o pracę co najmniej dwóch ośób, którc wykon},wały będą usługę w zakresie serwisu dziennego oraz
sei,wisu nocnego, jeżeli §Ykon}.rvanie Ęch crynnoŚci pol€ga na ĘTkon}ryeniu prłcy w rozumieniu
przepisów kod€k§u pracy".
Pragniemy zauważyć, jż zgodnie z treścią att, 29 ust. 3a ustawy Prawo zamórłień publicznych sekcja
,,Przygotowanie postępowania":
C},t. ,.Zamawiający okrśla w oDisi€ Dlzę!Lm_i9]t!__Zau!iyic4ią na usługi lub robory budowlane
w}łnagania zatrudnienia pżez wykonawcę lub podrłykonawcę na podstawie umorły o pracę osób
*ykonujących wskazane przez zama.łiającego czynności w zakresie r€alizacji zamówienia, jeżeli
\łrykonywanie rych czynności polega na wykonyvaniu pra§y w §posób określony,w art. 22 § l ustawy

co oznacza, żę to ZamawiaJący określa, które cz_vnności w zakesie realiżacji prżedmiotu zamówienia
polegają na wykon}.waniu pracy w sposób olff€ślony przepisami Kodeksu Pmcy,
Dlatego też wnosimy o jednoznacaĘ odpowiedź na p},tanie: czy wszystkie osoby bezpośrednio realizujące
przedmiot zamólvienia, w}łnienione w SIWZ w pkt 3.2.4 i okeślonejako minima]ny skład personalny
będą wykonywały czynności w sposób określony w art. 22§] ustawy z dnia 26 czerwca 1974 L Kodeks
pracy (Dz, U. ż z0I4 t. poz. 1502, z późn. zm.12)), a jeżeli tak, to czy Zaf&awlający ,wynaga ich
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę?

odp.
Zamawiający w sekcji 3.2.4, SIWZ w§kazał minimalny skład personalny poszczególnych znrian
serwisowych, Llóry w opinii Zamawiającego zapewni należyte świadczenie usługi objętej przedmiotem
zamówienia, Zgodnie z zapisem sekcji 3.4. slWZ Zamalłiaj4cy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy
o pracę co najmniej dwóch osób, kóre wykonl.waĘ będą usługę w zakesie serwislt dziennego oraz
serwisu nocnego. Ponadto Zamawiający pragnie zwrócić uwagę wykonawców, by przed sporządzeniem
ofeńy żapomali się z zapisami sekcji 14 SIWZ,

Pyt.2
Posiłkując się naszym doświadcżeniem vr' wykonyJvaniu usług toźsarnych z przedmiotem zamówjen;a
tł,nosim) o dodanie do specńlacj i zapi§u:

,,z uwagi na specyfikę obiektu oraż wybitnie fizyczny charakter pmcy zwiążanej ż utrzymaniem jego
czystości tj,: pracę przy nieckach baseno\łych, pracę na śliskich powierzchniach (nahyski, szątnie
basenowe) oraz na łysokości powyżej ].5 m _ mak§ymalna ilość pracowników z orzęczonym stopniem
niepełnospmwności nie fioże pfzel§oc4ć 50yl" ,

odp.
Zamawiający informuje, że zapisy SIWZ pozostąąbęz zlł:'lan.
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Świadczenie uslxsi kompleksoveso Ut]ąmmia czyslości w ob ekcĘ slonoeo{cklr'ay]n}ń Kryta P§\alń,a CMWoLANKĄ w Gmolinie
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