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WYKONAWCY

Dotyczy przetargu na usługę ochrony Urzędu Statystycznego w Warszawie w latach 2019 - 2020

oopowlroż lł pwnNlE UuYKoNAWcY

Zamawiający informuje, że W postępowaniu od wykonawcy ubiega|ącego się o udzielenie zam wienia Wpłynęło
pytanie dotyczące treści slWz. Zamawiający przekazuje wykonawcom treść pytania Wraz z odpowiedzią:
Pytanie
,,Wynagajq Pa stwo, aby usługa ochrony była wykonywana pnez pracownih w zotrudnionych na umowę o pracę.
Dopuszczajq Pa stuo jednok możIiwość zatrudnienia kr thotrwałego na umowę cywilno-prawnq' Pnepisy hodehsu
procy nie zezwalajq na takie zatrudniteniel:
Art 22 s1, Nie jest dopuszczalne zostqpienie umowy o procę umowq cywilnoprawnq przy zachowoniu warunk w
wyhonywanio pracy, okreśIonych w 51'
Art281.<1.> Kto, będqc pracodawcą Iub działajqc w iego imieniu:
1) zawiera umowę cywilnoprawnqw warunhach, w ht rych zgodnie z arL22 51 powinno być zawarta umowo o pracę,
Tahi zapis umożIiwi wyhonawcy częste zatrudnianie no umowę cywilno-prawnq. Czy hożda nieobecność pracownika
zotrudniona na podstowie umov,ry o pracę i zostqpionego na umowę cywilno-prawnq będzie hontrolowona. Prosimy
o usunięcie zapisu z slwz o zatrudnieniu na umowę cywilno-prawnq'"
odpowiedź na pytanie:
Nie. Zamawiający sprecyzował Warunek następująco: ,Zamawiajqcy wymaga, aby osoby wykonujqce usługę ochrony
w obiehcie przy ulicy 1 sierpnia 21 w Worszawie, były zotrudnione na podstawie umow o pracę. Dopuszczalne jest
kr tkotrwołe zatrudnienie na podstawie umov,ty cywilno- prawnej w sytuacjoch szczeg lnych, Wymuszonych
zdarzeniami losovlrymi, tohimi zdarzeniami mogq być dla przyhładu: nagła choroba procownika, wypadeh
procowniko w drodze do pracy lub w miejscu v,lyhonywanio usługi, porzucenie procy przez pracownika ochrony,"
(s. 12 stwz)
Powyższe postanowienie slwz umożtiwia działanie wykonawcy w sytuacjach kryzysowych. Nie kaźda nieobecność
stałego pracownika ochrony da'ie moźtiwość zatrudniania na umowę cywilnoprawną, a tylko przypadki losowe,
wskazane powyżej itytko, gdy Wykonawca na swoją od powiedziatność uzna, źe są ku temu przesłanki. zamawiaiący
nie zde|muje też z Wykonawcy od powiedziatności z tytułu niewłaściwego stosowania przepis w prawa pracy, daje
mu tylko 5posobność rozwiązania problemu, kt ry powstał niespodziewanie.
zwracamy też uwagę, że wykonawca ma obowiązek informowania zamawiającego o sposobie zatrudnienla
pracownik w oraz przekazywania dotyczących ich dokument w zus RcA' Musiteź ticzyć się z tym, że: 

"W 
przypodhu

podjęcia przez zomawiajqcego informacji o naruszeniu przez Wyhonawcę obowięhu ohreśIonego povlyżej
[zatrudnienią w oporciu o umowę o pracę1 Zamowiojqcy niezwłocznie zowiadomi o tym fakcie Pa stwowq lnspehcję
Pracy, celem podjęcia przez niq stosownego postępowania v,lyjośniojqcego w tej sprawie;' (s. 4 slWZ)' Wykonawca,
zatem musi poważnie zastanowić się, czy obroni swo|e rac|e przed inspektorem Pa stwowe| lnspekcii Pracy'
Z uwagi na powyższe zamawiający nie zgadza się, źe umożtiwi wykonawcy częste zatrudnianie na umowy
cywilnoprawne.
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