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Sąd Rejonowy w Gdyni, w związku z pytaniami oferentów dotyczących 

postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne na ochronę 

obiektów sądowych uprzejmie informuje :   

 
1. W każdy dzień roboczy budynek Sądu Rejonowego w Gdyni przy Pl. 

Konstytucji 5 chroniony jest przez 2 pracowników w godzinach 

15.30-20.00. Dotyczy to także piątku oraz dni przed dniami 

ustawowo wolnymi od pracy.  

2. W przypadku zadeklarowania przez pracownika Wykonawcy powyżej 
pełnego etatu Zamawiający pozostawia w gestii Wykonawcy 

zatrudnienie  pracowników w dodatkowym wymiarze godzin. 

3. Zamawiający znosi wymóg przedłożenia umów o pracę praowników 

kwalifikowanych wchodzących w skład grupy interwencyjnej 
określony w rozdziale III punkt 3.9. 

4. W akruszu cenowym w kolumnie 5 ( wartość brutto) za cały okres 

obowiązywania umowy nastąpiła oczywista pomyłka : warość brutto 

= ilość godzin za 24 miesiące x cena brutto za 1 godzinę ochrony 
świadczoną przez 1 pracownika) , kolumna 3 x 4. 

5. Obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia podlegają 

obowiązkowej ochronie. 

6. Wyjaśnienia dotyczące art. 142 ust 5.ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych  
Załącznik nr 7 – umowa : paragraf 9 punkt 4 otrzymuje pełne 

brzmienie zgodne z art. 142 ust 5 ustawy Prawo Zamówień 

Publicznych oraz ustawą z dnia 29 sierpnia 2014r. o zmianie ustawy 

– Prawo Zamówień Publicznych – art. 4. 
Każdorazowa zmiana przepisów okreśłonych w ww ustawach 

okreśłona będzie w formie aneksu , wchodzącego w życie w 

momencie wejścia w życie zmienianych przepisów.  

            Paragraf 9 punkt 4  umowy otrzymuje brzmienie :  
 

    4.Zamawiający dopuszcza negocjację w sprawie zmiany      

        wynagrodzenia w przypadkach określonych w art. 4 ustawy z dnia 29    

       sierpnia 2014r. o zmianie ustawy – Prawo Zamówień Publicznych. 

 4a)     Przewiduje się przeprowadzenie negocjacji  w sprawie zmiany wynagrodzenia w razie zmian  

          określonych w art. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo Zamówień  

          Publicznych : 

          1) stawki podatku od towarów i usług 

          2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust.3-5  

              ustawy  z dnia 10 października 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr    

              200,  poz. 1679, 1 2004r. Nr.240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz.1314), 

          3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub       

              wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. 

4b)     Negocjacje wynagrodzenia przeprowadzone będą na podstawie szczegółowego wniosku  

          zawierającego szczegółowe wyliczenie kosztów wykonania zamówienia po uwzględnieniu  

          zmiany przepisów określonych w punkcie 4a 

4c)     Negocjacje w sprawie zmiany wynagrodzenia będą przeprowadzone każdorazowo  w  
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          przypadku zmiany przepisów określonych w punkcie 4 a. 

4d)    Waloryzacja wynagrodzenia następuje w momencie wejścia w życie nowych przepisów. 

 

 

7. Załącznik nr 6 : wykaz osób skierowanych do wykonania usługi. 

W specyfikacji istotnych warunków zamówienia w rozdziale XII 
dotyczących kryteriów oceny ofert w kryterium : doświadczenie 

osób, które Wykonawca skieruje do wykonania usługi jest zapis o 

punktach przydzielanych oferentom na podstawie złożonego przez 

Wykonawcę oświadczenia. 

Wykonawca, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów 
wezwany zostanie do uzupełnienia załącznika nr 6 o dane 

skierowanych do świadczenia usługi pracowników wg załaczonej 

tabeli. 

Tabela zawiera 25 pozycji, należy wykazać liczbę pracowników w 
ilości która zapewni realizację umowy przy zatrudnieniu 

pracowników na umowę o pracę. 

8. Przed zawarciem umowy Zamawiający będzie wymagał 

przedstawienia zanonimizowanych kopii umów zawierających : imię i 
nazwisko, czas wymiaru pracy, datę zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia ilości pracowników, 

zatrudnionych na umowe o pracę, których skieruje do realizacji 

usługi. 
9. Zamawiający dopuszcza złożenie oświadczenia o przynależności lub 

braku przynależnosci do tej samej grupy kapitałowej za pomocą fax-

u lub maila (skan) w terminie 3 dni, oraz przysłanie oryginału pocztą 

poleconą. 
  10. Zamawiający zgodnie z art. 38 ustawy udzieli w ustawowym terminie  

        informacji dotyczących prowadzonego postępowania.. 

  11. Zamawiający nie znosi wymogu dotyczącego przedłożenia  

        zaświadczeń o niekaralnosci z Krajowego Rejestru Karnego. 
 

 

                                                     Dyrektor Sądu Rejonowego w Gdyni 

                                                     Lesław Kwietniewski                                
 

 


