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OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

I. Przedmiotem zamówienia jest: 
 

1. Ochrona obiektów wg poniższego zestawienia wsparta dodatkowo grupą interwencyjną o 
której mowa w § 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w 
sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków 
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji z dnia 18 czerwca 2015 r. (dz. U. 
z 2015 r. poz. 992), dojazd do obiektów max. 10 minut od zgłoszenia. Czas dojazdu grupy 
interwencyjnej stanowi jedno z kryteriów oceny ofert. Zamawiający dopuszcza 
wykonanie tej części zamówienia przez podwykonawcę. 

2. Liczba godzin za cały okres świadczenia usługi ochrony przez kwalifikowanych 
pracowników ochrony (wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej) wynosi 49956. 

3. Liczba  godzin za cały okres świadczenia usługi obsługi szatni przez pracowników 
niekwalifikowanych wynosi  4295,5. Zamawiający dopuszcza wykonanie tej części 
zamówienia przez podwykonawcę. 
 

 

adres 

płatnika 

adres 

chronionego 

obiektu 

informacje nt. ochrony 

przewidywan

a data 

rozpoczęcia 

ochrony 

Sąd 

Rejonowy w 

Gdyni 

ul. Pl. 

Konstytucji 5, 

81-354 

Gdynia 

Sąd Rejonowy w 

Gdyni, Pl. 

Konstytucji 5 

ochrona w poniedziałki przez trzech pracowników w 
godz. 7.30-18.00, dwóch pracowników w godz. 18.00-
20.00 oraz jednego pracownika w godz. 20.00-7.30. W 
pozostałe dni robocze ochrona przez trzech 
pracowników w godz. 7.30-15.30, dwóch 
pracowników w godz. 15.30-20.00 oraz jednego 
pracownika w godz. 20.00-7.30. W dni wolne od pracy 
ochrona przez jednego pracownika ochrony od 
godziny 20.00 dnia poprzedzającego dzień wolny od 
pracy do 7.30 dnia następnego po dniu wolnym od 
pracy. W obiekcie tym jeden pracownik szatni na 
zasadach opisanych pod niniejszą tabelą. 

12.10.2021 

Sąd Rejonowy w 

Gdyni, ul. Jana z 

Kolna 55 

ochrona w poniedziałki przez dwóch pracowników w 
godz. 7.30-18.00 oraz jednego pracownika w godz. 
18.00-7.30. W pozostałe dni robocze ochrona przez 
dwóch pracowników w godz. 7.30-15.30, oraz 
jednego pracownika w godz. 15.30-7.30. W dni wolne 
od pracy ochrona przez jednego pracownika ochrony 
od godziny 15.30 dnia poprzedzającego dzień wolny 
od pracy do 7.30 dnia następnego po dniu wolnym od 
pracy. 

12.10.2021 

Uwaga: we wszystkich obiektach wyszczególnionych w tabeli w każdy poniedziałek trwają dyżury do 

godziny 18.00. 

1. W obiekcie przy Pl. Konstytucji 5 obsługa szatni dla interesantów w dni robocze od 7.30 do 
15.30 (w każdy poniedziałek do 18.00, jeden pracownik na szatnię, bez wpisu na listę 
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kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, Zamawiający dopuszcza wykonanie tej 
części zamówienia przez podwykonawcę). 

2. W obiekcie przy Pl. Konstytucji 5 w godzinach 7.30-15.30 (w poniedziałki 7.30-18.00) 
obsługa podnośnika dla osób niepełnosprawnych znajdującego się przy wejściu głównym 
do budynku sądu, 

3. W oby dwu budynkach asystowanie i pomoc osobom niepełnosprawnym w skutecznym 
dotarciu do sal rozpraw lub do innych pomieszczeń przeznaczonych do obsługi 
interesantów 

4. Rozpoczęcie usługi następuje 12.10.2021 roku o godzinie 00:00 i kończy się ostatniego dnia 
obowiązywania umowy o godzinie 23:59 
 

II. Opis przedmiotu zamówienia: 
 

1. W ramach ochrony obiektów Wykonawca będzie postępował z należytą starannością, a w 
szczególności przyjmie na siebie obowiązki w zakresie: 
a) ochrony i dozoru mienia znajdującego się w wyżej wymienionych obiektach celem 

zabezpieczenia go przed próbami dewastacji, uszkodzenia bądź kradzieży – włamania z 
zewnątrz jak i wewnątrz ochranianych obiektów, 

b) ochrony w sytuacjach szczególnego zagrożenia życia i zdrowia osób przebywających na 
terenie chronionych obiektów, 

c) powiadamiania odpowiednich służb porządkowych i straży pożarnej o zagrożeniach; 
d) Przez termin włamanie rozumie się bezprawne wtargnięcie do ochranianego obiektu 

lub  pomieszczenia w sposób pozostawiający widoczne lub dające się stwierdzić ślady, 
e) Za sytuację szczególnego zagrożenia uznaje się w szczególności: 

• pożar i inne zdarzenie losowe na terenie chronionych obiektów, 

• kradzież z włamaniem, wybuch lub zagrożenie wybuchem w obiekcie 
chronionym, 

• terroryzm,  

• rabunek w obiekcie chronionym, 
 

2. Do obowiązków pracowników ochrony należeć będzie między innymi: 
1) podejmowanie działań interwencyjnych w przypadku stwierdzenia zakłóceń 

porządku na terenie ochranianych obiektów, dokonywanie obchodu obiektu co 
najmniej raz na 2 godziny zwracając szczególną uwagę na zakręcone krany i zawory 
(zabezpieczenie przed zalaniem pomieszczeń), nie zgaszone światła, otwarte okna 
itp., 

2) ochrona obiektów przed rabunkiem, zagrożeniem wybuchu, pożarem, napadem, 
kradzieżą, dewastacją, 

3) monitorowanie przepływu osób przez chronione obiekty oraz monitorowanie i 
informowanie o potencjalnych zagrożeniach dla osób i mienia znajdujących się w 
chronionych obiektach, 

4) niedopuszczenie do wnoszenia na teren ochranianych obiektów broni, materiałów 
niebezpiecznych, materiałów i towarów przeznaczonych do sprzedaży lub 
rozpowszechniania, 

5) sprawowanie kontroli nad legalnością wynoszonego z obiektów sprzętu 
elektronicznego, informatycznego i innych składników majątku Sądu, 

6) włączanie i wyłączanie świateł nocnych zewnętrznych i wewnątrz obiektów w 
zależności od pory dnia/roku, 

7) w chronionych obiektach sprawdzanie zamknięć drzwi, okien, krat, kłódek, 
8) udostępnianie pracownikom/firmom sprzątającym, remontującym pomieszczeń 

Sądu w dni wolne od pracy/po godzinach pracy na podstawie zgłoszenia tego faktu 
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przez osoby upoważnione tj. Prezesów, Dyrektorów, Kierowników lub inne osoby 
na podstawie legitymacji służbowej lub upoważnienia, 

9) przyjmowanie i wydawanie zaplombowanych lub w inny sposób zabezpieczonych 
kluczy zgodnie z instrukcją przyjmowania i wydawania kluczy obowiązującą w 
poszczególnych obiektach. Wydawanie kluczy do pomieszczeń odbywać się będzie 
za własnoręcznym wpisem pobierającego klucze do Księgi Wydawania, 

10) otwieranie i zamykanie bram, szlabanów, osobom uprawnionym do 
wjazdu/wyjazdu, 

11) pełna znajomość topografii chronionych obiektów – rozkładu pomieszczeń, dróg 
ewakuacyjnych, 

12) pełna znajomość rozmieszczenia i  umiejętność obsługi głównych wyłączników 
prądu, instalacji ppoż., zaworów wodnych, 

13) pełna znajomość regulaminu bezpieczeństwa oraz organizacyjnego obowiązujących 
w chronionych obiektach, przepisów BHP i przeciw pożarowych. 

14) prawidłowe reagowanie na mogące wystąpić sytuacje nagłe, awaryjne związane z 
istniejącymi w chronionych obiektach instalacjami, 

15) powiadamianie wskazanego pracownika Sądu oraz właściwych służb w przypadku 
stwierdzenia w ochranianym obiekcie awarii, pożaru lub włamania oraz podjęcie 
stosownych działań zabezpieczających, 

16) obsługa istniejących w obiektach bramek do wykrywania metalu (ET Engineering 
SDM5 Multizone –  2 szt. w budynku przy Pl. Konstytucji 5, 1 szt. w budynku przy ul. 
Jana z Kolna 55), rentgenowskiego skanera bagażu (Astrophysics XIS-5335S- 1 szt. 
w budynku przy ul. Jana z Kolna 55), systemów alarmowych napadu, włamania i 
monitoringu ppoż., (szczegółowe wymagania związane z obsługą RTG znajdują się 
w ust. 3 niniejszego OPZ) 

17) udzielanie interesantom informacji na temat lokalizacji wydziałów, oddziałów, sal 
rozpraw itp., 

18) prowadzenie depozytu przedmiotów i narzędzi niebezpiecznych, 
19) osoby wskazane do świadczenia usługi w czasie pełnienia służby będą się stosować 

do poleceń osób wskazanych przez Zamawiającego, 
 

3. Pozostałe wymagania Zamawiającego: 
1) Zamawiający wymaga realizowania zamówienia zgodnie z wymaganiami wynikającymi 

z ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (dz. U. z 2020 r. poz. 838 z 
późn. zm.) 

2) Zamawiający wymaga utworzenia stałej grupy osób wskazanych do realizacji umowy. 
W załączniku do umowy „Lista osób” Wykonawca wymieni imiennie osoby, które będą 
pełniły ochronę w poszczególnych obiektach z podaniem nr wpisu na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony, Wykonawca wraz z „Listą osób” złoży 
oświadczenie potwierdzające niekaralność wszystkich pracowników skierowanych do 
wykonania usługi. 

3) Zamawiający wymaga aby pracownicy ochrony byli wyposażeni przez Wykonawcę w 
ręczny wykrywacz metalu na wejściach do chronionych obiektów Zamawiającego (3 
wejścia). 

4) Zamawiający wymaga aby każdy pracownik ochrony był wyposażony w środki przymusu 
bezpośredniego określone w ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(dz. U. z 2020 r. poz. 838 z późn. zm.) oraz w aktualnie obowiązujących przepisach 
wykonawczych obowiązujących na jej podstawie. 

5) Zamawiający wymaga aby pracownicy ochrony byli: 
a) jednolicie umundurowani, tj.: 
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• koszula typu wyjściowego lub koszulka typu polo (biała, granatowa lub 
czarna), 

• spodnie materiałowe (czarne lub granatowe) 

• obuwie typu półbuty skórzane (czarne). 
W zależności od pory roku pracownicy ochrony muszą posiadać odpowiedni ubiór 
wierzchni pozwalający na realizację zadań na wolnym powietrzu. Zamawiający nie 
dopuszcza koszulek typu T-shirt oraz ubrania polowego typu moro lub roboczego. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zaakceptowania przedstawionych wzorów 
ubioru pracowników przed przystąpieniem do realizacji zamówienia przez 
Wykonawcę. 

b) wyposażeni w identyfikatory umieszczone w widocznym miejscu. 
Na identyfikatorze uwidocznione winny być w sposób czytelny imię, nazwisko 
pracownika wraz ze zdjęciem, funkcja lub stanowisko oraz nazwa (firma) 
Wykonawcy. 

6) Zamawiający wymaga aby każdy pracownik ochrony był wyposażony w środki łączności 
wewnętrznej i zewnętrznej bezprzewodowej, posiadał radiotelefon i telefon 
komórkowy. Pracownicy na poszczególnych posterunkach mają mieć możliwość 
natychmiastowego nawiązania kontaktu z pozostałymi posterunkami i grupą 
interwencyjną. 

7) Wykonawca musi mieć przyznaną częstotliwość radiową na obszarze ściśle związanym 
z przedmiotem zamówienia. Pozwolenie radiowe musi być ważne w okresie 
wykonywania umowy. 

8) Zamawiający wymaga zapewnienia wykonywania przez pracowników ochrony poleceń 
wydawanych przez upoważnionych pracowników Zamawiającego, dotyczących 
bezpieczeństwa osób i ochrony mienia, 

9) Zamawiający wymaga prowadzenia przez Wykonawcę: 
a) książek pełnienia służby przeznaczonych do rejestrowania zdarzeń mających wpływ 

na chroniony obiekt oraz zawierających rejestr osób przebywających w danym 
obiekcie poza godzinami pracy instytucji, 

b) książek wydawania kluczy,  
Ww. książki będą znajdowały się w chronionych obiektach i będą udostępnianie 
Zamawiającemu do wglądu na każde jego żądanie. Zamawiający zastrzega sobie 
prawo do otrzymywania bieżących, ustnych informacji z przebiegu służby. 

10) Zamawiający wymaga wykonywania przedmiotu zamówienia na najwyższym, 
satysfakcjonującym Zamawiającego poziomie jakościowym, w godzinach i w składzie 
osobowym niezbędnym do wykonywania czynności objętych zamówieniem, 
wynikających z przedmiotowej SWZ oraz załączników do niej. 

11) Wszelkie czynności związane z zapewnieniem wymaganego przez Zamawiającego 
sposobu realizacji usługi, w tym także zapewnienie wymaganego wyposażenia w czasie 
wykonywania usługi ochrony, zapewnienia przeprowadzenia odpowiednich szkoleń 
oraz zapewnienie wymaganej dokumentacji, obciążają Wykonawcę, 

12) Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy ochrony byli wpisani na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej przez cały okres trwania umowy. 
Wymóg ten nie dotyczy osoby wykonującej obsługę szatni. 

13) Przynajmniej 1 pracownik na dziennej zmianie (wt.-pt. w godz. 7.30-15.30, pn. 7.30-
18.00) na każdym z obiektów musi być przeszkolony z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy przedmedycznej. 

14) Pracownicy ochrony fizycznej nie mogą posiadać statusu osoby niepełnosprawnej. 
Wymóg ten nie dotyczy osoby wykonującej obsługę szatni. Zatrudnienie osoby 
niepełnosprawnej do obsługi szatni stanowi jedno z kryteriów oceny. 
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15) Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na dopuszczenie do 
świadczenia usługi wskazanych przez Wykonawcę pracowników ochrony jeśli nie 
spełnią oni w ocenie Zamawiającego określonych w SWZ wymagań, 

16) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany zakresu obowiązków pracowników 
ochrony w szczególności poprzez zmniejszenie liczby punktów – posterunków lub ich 
składu osobowego oraz zmianę godzin wystawiania posterunków lub pełnienia patroli. 

17) Zamawiający wymaga kontrolowania dyscypliny i jakości pracy wykonywanej przez 
pracowników ochrony, przynajmniej 1 RAZ w tygodniu na każdym z chronionych 
obiektów i dokonywania każdorazowej adnotacji z przeprowadzonej kontroli w książce 
pełnienia służby. 

18) Zamawiający wymaga każdorazowego przyjazdu Grupy Interwencyjnej w czasie 
nieprzekraczającym 10 minut, licząc od chwili wezwania przez pracownika 
Zamawiającego lub pracownika ochrony. 
Czas przyjazdu Grupy Interwencyjnej stanowi jedno z kryteriów oceny. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do kontroli sprawności Grupy Interwencyjnej (max. 
4 razy w trakcie trwania umowy) poprzez jej wezwanie bez ponoszenia skutków 
finansowych. 

19) Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wynikającą z niewykonania, 
nienależytego wykonania lub wykonania z nienależytą starannością obowiązków w 
zakresie ochrony na zasadach określonych w kodeksie cywilnym, 

20) Wykonawca przez cały okres obowiązywania umowy będzie posiadał aktualne 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności 
związanej z przedmiotem zamówienia na sumę ubezpieczenia nie mniejszą niż 
800.000,00 zł oraz ubezpieczenie od kradzieży z włamaniem na wartość co najmniej 
400.000,00 zł. 

21) Zamawiający wymaga zapoznania pracowników ochrony z regulaminami 
organizacyjnymi chronionego obiektu, przepisami bhp i ppoż. 

22) Zamawiający zastrzega sobie możliwość żądania wymiany osoby wskazanej do realizacji 
usługi na inną z listy bez podania przyczyny. 

23) Wymagania dot. obsługi urządzenia RTG do prześwietlania bagażu: 
a) Na podstawie § 2 pkt. 1 oraz § 3 pkt. 1-5 „Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 

listopada 2020 roku w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym 
pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym 
lub nadzorowanym” przed przyjęciem do obsługi skanera RTG do kontroli przesyłek 
i bagażu Wykonawca zatrudniający pracowników ochrony, obsługujących skaner 
RTG, przeprowadzi i dostarczy na swój koszt: 

• aktualne orzeczenia lekarskie o zdolności do pracy, w tym stwierdzające 
brak przeciwwskazań do pracy w warunkach narażenia, wydane przez 
uprawnionego lekarza, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 29 listopada 
2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz. 1792 ze zm.); 

• dokumentację potwierdzającą odbycie szkolenia, o którym mowa w art. 11 
ust. 3 pkt 1, 3b i 4–6 ustawy, zawierającej zgodnie z art. 11 ust. 7 ustawy z 
dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz. 1792 ze zm.) 
nw. dane:  

A) datę i miejsce szkolenia; 
B) osoby biorące udział w szkoleniu, z podaniem ich imion i nazwisk 

oraz numerów PESEL, jeżeli je posiadają; 
C) osoby prowadzące szkolenie, z podaniem ich imion i nazwisk; 
D) tematykę i zakres szkolenia; 
E) formę szkolenia; 
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• na podstawie § 3 ust. 1 pkt. 3-4 oraz § 5 ust. 1 ww. rozporządzenia, 
dostarczy uzupełnione paszporty dozymetryczne pracowników, o których 
mowa w art. 29 ust. 2 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. Prawo atomowe 
(Dz. U. 2019 poz. 1792 ze zm.), ponadto na podstawie § 3 ust. 1 zapewnia 
przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej oraz ograniczeń dawek 
promieniowania jonizującego zgodnie z art. 8, art. 9, art. 13, art. 14, art. 19 
ustawy i przepisami wydanymi na podstawie art. 25 pkt 1 ustawy prawo 
atomowe, określonych w § 3 ust. 1 ww. rozporządzenia; 

b) Ponadto Wykonawca ma obowiązek: 

• zgłoszenia Zamawiającemu co najmniej 3 pracowników skierowanych do 
obsługi skanera RTG; 

• zapewnienia pracownikom szkolenia z obsługi urządzenia – skanera RTG. 
c) W przypadku zmiany pracownika przeznaczonego do pracy ze skanerem RTG w 

trakcie obowiązywania umowy Wykonawca ma obowiązek na swój koszt wykonać 
wymienione powyżej wymogi wobec nowego pracownika. 

d) Zamawiający, zgodnie z § 2 pkt. 3-6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 
listopada 2020 roku w sprawie ochrony przed promieniowaniem jonizującym 
pracowników zewnętrznych narażonych podczas pracy na terenie kontrolowanym 
lub nadzorowanym” zapewnia: 

• przeszkolenie specjalistyczne uwzględniające specyfikę terenu 
kontrolowanego lub nadzorowanego i planowanej pracy, niezależnie od 
szkolenia, o którym mowa w § 3 ust. 1 pkt 2, w tym także szkolenie, o 
którym mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, 3, 3a i 3c ustawy z dnia 29 listopada 
2000 r. – Prawo atomowe, zwanej dalej „ustawą”; 

• niezbędne środki ochrony indywidualnej, stosownie do warunków 
narażenia; 

• warunki pracy umożliwiające przestrzeganie zasad ochrony radiologicznej 
oraz ograniczeń dawek promieniowania jonizującego zgodnie z art. 8, art. 
9, art. 13, art. 14, art. 19 ustawy i przepisami wydanymi na podstawie art. 
25 pkt 1 ustawy; 

• prowadzenie pomiaru dawek indywidualnych oraz innych pomiarów 
dozymetrycznych w sposób dostosowany do warunków narażenia, jak 
również prowadzenie dokumentacji tych pomiarów zgodnie z 
wymaganiami przepisów wydanych na podstawie art. 28 pkt 1 ustawy oraz 

dokonywanie w tym zakresie wpisów w paszportach dozymetrycznych 
pracowników zewnętrznych. 

e) W obiekcie Sądu Rejonowego w Gdyni jednostka realizuje kontrolę w oparciu o 
zezwolenie Prezesa Państwowej Agencji Atomistyki, o którym mowa w art. 4 ust. 1 
pkt. 10 ustawy z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe (Dz. U. 2019 poz. 1792 
ze zm.). 

 
4. Zatrudnianie osób skierowanych do realizacji zamówienia na umowę o pracę: 

1) Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiający wymaga aby w całym okresie 
realizacji umowy pracownicy wykonujący czynności pracownika ochrony oraz 
obsługi szatni, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób 
określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (dz. U. 
z 2020 r. poz. 1320 z późn. zm.) zatrudnieni byli przez Wykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. 

2) Wykonawca jest zobowiązany zapewnić odpowiedni stan etatowy, aby liczba 
wypracowanych nadgodzin była zgodna z kodeksem pracy. 
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3) Zamawiający nie wymaga zatrudnienia w ramach umowy o pracę osób, które 
wykonywać będą czynności w ramach grup interwencyjnych. 

4) Wykonawca przyjmując do realizacji zamówienie, zapewnia, że osoby, które 
będą wykonywały czynności pracownika ochrony i pracownika szatni 
zatrudnione zostaną na podstawie umowy o pracę w wymiarze czasu pracy 
odpowiadającym czasowi faktycznie wykonywanej usługi, za wynagrodzeniem 
nie mniejszym niż minimalne wynagrodzenie za pracę ustalone na podstawie 
art. 6-8 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu 
za pracę. (Dz. U. z 2020 r. poz. 2207). 

5) W celu weryfikacji podanej przez Wykonawcę formy zatrudnienia 
pracowników, zgodnie z art. 95 ust. 2 ustawy Pzp Zamawiający może żądać, na 
każdym etapie realizacji umowy przedstawienia n/w dokumentów: 

• oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

• oświadczenia Wykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 
umowy o pracę, 

• poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę 
zatrudnionego pracownika. Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych 
pracowników (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL 
pracowników). Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. 
Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i 
wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

• innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, 
niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 
w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków 
pracownika. 

• W uzasadnionych przypadkach w związku z wątpliwościami 
dotyczącymi zatrudnienia lub przestrzegania przez Wykonawcę prawa 
pracy, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli do 
Państwowej Inspekcji Pracy. 

6) Z tytułu niespełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących wskazane czynności Zamawiający 
przewiduje sankcje w postaci obowiązku zapłaty przez Wykonawcę kary 
umownej w wysokości określonej w postanowieniach zawartych we wzorze 
umowy, stanowiącym Załącznik nr 8 do SWZ. Niezłożenie przez Wykonawcę w 
wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych przez Zamawiającego 
dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie jako 
niespełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę osób wykonujących wskazane  wyżej czynności. 

7) Wykonawca najpóźniej na 3 dni przed przystąpieniem osób zatrudnionych na 
podstawie stosunku pracy do wykonywania czynności w ramach przedmiotu 
umowy, lub w terminie do 3 dni od dokonania dozwolonej zmiany w składzie 
personelu przekaże Zamawiającemu oświadczenia pracowników 
wyznaczonych do realizacji przedmiotu umowy, potwierdzające ich 
niekaralność za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz iż nie jest 
prowadzone przeciwko tym osobom postępowanie o przestępstwo ścigane z 
oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe. Wzór oświadczenia 
stanowi załącznik nr 10 do SWZ. 
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8) Zamawiający nie dopuści do wykonania przedmiotu umowy pracowników 
Wykonawcy, w stosunku do których nie dostarczy on ww. oświadczeń. 

9) O zmianie pracownika realizującego przedmiot umowy Wykonawca 
każdorazowo powiadomi Zamawiającego pisemnie. W w/w sytuacji 
Wykonawca zobowiązany jest również do złożenia uaktualnionego Wykazu 
osób (załącznik nr 9 do SWZ) wraz z oświadczeniem Pracownika (załącznik nr 
10 do SWZ). 
 

 
 
 

 

 
 


