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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 2014 r. tj. w treści, którą stosuje się do przedmiotowego

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

zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, w

przypadku zmiany:

- stawki podatku od towarów i usług;

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3- 5 ustawy z dnia

10 października 2001 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (zmiana w zakresie art. 142 ust. 5 pkt 2

obowiązuje od dnia 1 wrzesnia 2016r. na podstawie art. 4 ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o 

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

- 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).

Uzasadnieniem ratio legis (...)*  

Wnioskujemy 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 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 

wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w ust 1 litera b) i c).

2.

Formularz ofertowy ust. 3 b ochrona - mamy podać stawkę za 12.000 rbg jako zlecenie doraźne - pytanie: 

a) czy te odziny mają być wypracowane przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?

B) czy podana ilość jest wartością maksymalną dla całego okresu obowiazywania umowy? 
a – nie

b – nie. Zgodnie z zapisami we wzorze umowy ilości zleceń doraźnych są orientacyjne. Ilość zleceń 

doraźnych może się zmienić w trakcie obowiązywania umowy.

3. Zamawiający modyfikuje na 25 000 zł za każdy przypadek

4. Zamawiający podtrzymuje zapisy w tym punkcie

5.
Załącznik 1B określa zakres przedmiotu zamówienia a tym samym obowiązki wykonawcy dla zakresu 

ochrony. Każde działanie sprzeczne z postanowieniami tego załącznika traktowane będzie jako 

nienależycie realizowana usługa.

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, 

zabezpieczenia obiektu i utrzymania czystości na Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu – ARENA ZABRZE i w obiektach administrowanych przez „Stadion w Zabrzu” Sp. z 

o.o.

Ogłoszenie DUUE nr 2018/S 135-308707 z dn. 17.07.2018r.

                                                                                                                                                                                   Data dokumentu: 17.08.2018r.

1.
Zamawiajacy wprowadza w projekcie umowy zapisy w § 3 ust. 5 i 6 dotyczące wnioskowanych 

zmian.    

Strona 1 z 6



Nr 

pytania
Treść pytania Treść odpowiedzi

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie obsługi technicznej, 

zabezpieczenia obiektu i utrzymania czystości na Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu – ARENA ZABRZE i w obiektach administrowanych przez „Stadion w Zabrzu” Sp. z 

o.o.

Ogłoszenie DUUE nr 2018/S 135-308707 z dn. 17.07.2018r.

                                                                                                                                                                                   Data dokumentu: 17.08.2018r.

6.

Pod pojęciem „zabezpieczenia obiektu”  należy rozumieć działania zapobiegające przestępstwom i 

wykroczeniom przeciwko mieniu, a także przeciwdziałające powstawaniu szkody wynikającej z tych 

zdarzeń oraz niedopuszczające do wstępu osób nieuprawnionych na teren chroniony.

„Użytkowane pomieszczenia” to pomieszczenia użytkowane przez Wykonawcę.  

„Sporządzenie inwentaryzacji” : czyli zespół czynności, które zmierzają do ustalenia realnego stanu obiektu 

oraz zobowiązań na dany moment.

7.
 Zamawiający dokonuje zmian we wzorze  umowy w § 14. ZASADY OGÓLNE PODWYKONAWSTWA., 

poprzez wykreślenie ust. 4-6

8. Nie

9.

a – Pomoc ogranicza się wyłącznie do pracowników będących w danej chwili na obiekcie

b – Zamawiający nie będzie angażował pracowników ochrony w sposób, który uniemożliwi im 

wykonywanie podstawowych obowiązków.

C – nie

10.
Załącznik nr 1B do SIWZ - opis przedmotu zamówienia usługi całodobowej ochrony fizycznej obiektu - ust. 2v) - 

jakiego sposobu dokumnetowania zniszceń Zamawiający wymaga od Wykonawcy (zdjęcia wykonywane aparatem 

fotograficznym)?

Pisemny raport i zdjęcia

11.

a – Wykonawca pobiera od Zamawiającego bilety parkingowe, które następnie sprzedaje kierowcom 

wjeżdżającym na parking. Następnego dnia przekazuje Zamawiającemu niesprzedane bilety oraz pieniądze 

za sprzedane bilety. Bilety są numerowane.

b – Wykonawca nie jest zobligowany do stosowania kas fiskalnych.

12. Tak, Zamawiający określił minimalną niezbędną ilość pracowników ochrony w każdej chwili.
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13.
Zamawiający wymaga, by uprawnienia polegające na wpisie na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony miał co najmniej jeden pracownik ochrony (dowódca) na każdej zmianie.

14. Zamawiający nie wymaga stałej obecności koordynatora na obiekcie.

15. Tak. Zamawiający modyfikuje treść umowy w tym zakresie.

16. Patrz odpowiedzi na pytanie 3 i 4.
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17. Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację w tym zakresie.

18.

Zamawiający modyfikuje zapis:

Wszystkie stosowane środki chemiczne muszą być dopuszczone do stosowania na terenie Polski i być 

dostosowane do przedmiotu sprzątania. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest 

przedstawić dokumenty dopuszczające środek do stosowania.

19.
Załącznik 1A do SIWZ pkt. 1 lit. a i d  dotyczy drobnych napraw i regulacji. W przypadku konieczności 

zakupu materiałów ich koszt poniesie Zamawiający (przed zakupem wymagana akceptacja 

Zamawiającego). Koszt robocizny pozostaje po stronie Wykonawcy.

20.
Kontroli należy dokonywać na bieżąco aby przeciwdziałać nadmiernemu zużyciu każdego medium np. 

związanego z awarią układu pomiarowego, instalacji lub kradzieży.

21. Nie

22. Tak.  

23.
Zamawiający nie zamyka katalogu działań profilaktycznych. Wymagane jest podjęcie wszelkich znanych 

profesjonalnemu wykonawcy czynności.

24. 

Jeżeli z przyczyn technicznych usunięcie awarii w tym czasie będzie niemożliwe Wykonawca zobowiązany 

jest podjąć wszystkie możliwe czynności aby zminimalizować skutki awarii w szczególności takie, które 

pozwolą bezpiecznie kontynuować imprezę. Fakt braku możliwości technicznych do usunięcia awarii musi 

być potwierdzony przez uprawnionych pracowników Zamawiającego. W takim przypadku Zamawiający w 

porozumieniu z Wykonawcą ustali inny możliwie krótki i technicznie uzasadniony termin usunięcia usterki.

25. Nie

26. Nie. Książka musi być prowadzona w formie papierowej.
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27.

Punkt 2.1 załącznika 3/1A do SIWZ w żadnym miejscu nie zobowiązuje Wykonawcy do prowadzenia zmian i 

uzupełnień instalacji SAP. Nakłada on obowiązek dokonywania ściśle określonych wpisów w książce 

eksploatacji. Jeżeli Wykonawca z jakiś przyczyn dokona zmian w istniejącej instalacji to ten fakt należy 

zamieścić w książce pracy instalacji.

28. Zgodnie z DTR instalacji.

29. Np. Fałszywe alarmy.

30. Nie

31. Koszt  napraw pokrywa Zamawiający.

32.
Zabezpieczenia obiektu tak, utrzymania czystości nie, obsługi technicznej tak z wyłączeniem przeglądów 

okresowych i napraw gwarancyjnych urządzeń tam zabudowanych.

33. Nie

34. Tak

 Proszę o podanie wykonawców następujących instalacji na Stadionie Arena Zabrze:

•         Instalacji oświetlenia murawy boiska.

•         Systemu oświetlenia awaryjnego.

•         Instalacji oświetlenia podstawowego.

•         Instalacji SAP.

•         Instalacji DSO.

•         Instalacji CCTV.

•         Instalacji BMS.

•         Instalacji KD i SSWiN.

•         Instalacji monitoringu konstrukcji budynku.

•         Instalacji nagłośnienia stadionowego.

•         Instalacji systemu biletowego.

36.
Proszę o podanie warunków wynajęcia u Państwa pomieszczeń związanych z realizacją zamówienia ( szatnie, 

magazynki, sanitariaty, miejsce postojowe dla sprzętu sprzatającgo).

Zamawiający nie obliguje Wykonawcy do wynajmu pomieszczeń. Koszt wynajmowania powierzchni będzie 

ustalony w toku wzajemnych negocjacji.

Proszę o podanie powierzchni całkowitej Stadionu im. Ernesta  Pohla w Zabrzu  VIP w rozbiciu na powierzchnie  

wewnętrzne i zewnętrzne z podziałem na poszczególne strefy  :
a – rodzaje powierzchni:

a. Biura Spółki, ,recepcja VIP, korytarze, dojścia do windy, windy Płytki gresowe ok 190 m2

     - recepcji Wykładzina dywanowa – ok 360 m2

     - dojść do wind Żywica epoksydowa – ok 553 m2

     - ilość wind Ilość przeszkleń – w tabeli

     - wykładzin Ilość wind: 4

     - twarde Powierzchnia sanitariatów w przestrzeni biurowej – 135 m2

     -elastyczne z zaznaczeniem jakie

     -przeszkleń wewnętrznych b – rodzaje powierzchni strefa VIP:

     -naświetleń Płytki gresowe – ok 186 m2

     -przeszkleń wymagających mycia metodą alpinistyczną Wykładzina dywanowa – ok 936 m2

     -powierzchnie sanitariatów  w przestrzeni biurowej i szatni Żywica epoksydowa – ok 284 m2

b. Strefa VIP zintegrowane centrum dowodzenia, pomieszczenia dla mediów, kasy biletowe w rozbiciu na 

powierzchnie m2:

     - wykładzin Zintegrowane Centrum Dowodzenia, kasy biletowe

     - twarde Płytki gresowe – ok 73 m2

     - elastyczne z zaznaczeniem jakie Wykładzina dywanowa – ok 102 m2

     - przeszkleń wewnętrznych Wykładzina PVC – ok 42 m2

     - naświetleń

     - przeszkleń wymagających mycia metodą alpinistyczną Powierzchnia toalet w strefie VIP to 124 m2 – powierzchnia ta ujęta w ilości „płytki gresowe”

     - powierzchnie toalet strefa VIP

c. Strefa kibiców przyjezdnych tereny zewnętrzne utwardzony/ nie utwardzony, parking wewnętrzny  w rozbiciu na 

m2
C – Strefa kibiców przyjezdnych / tereny zewnętrzne rodzaje powierzchni:

      - proszę o podanie ilość koszy na śmieci nawierzchnie asfaltowe (Olimpijska + parking Roosevelta) – ok 11 163 m2 /asfalt/

35. Instalacja systemu biletowego – Sportdata Gdynia. Reszta instalacji Elektroproces Kraków.

37.
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d. Hole, korytarze, klatki schodowe, wejścia i drogi dojścia na trybuny w poziomach + 1 i +3  w rozbiciu na m2 Nawierzchnie z kostki betonowej (chodniki, pasaż, przed kasą) – ok 12 300 m2 /kostka betonowa/

     -  ilość koszy na śmieci Nawierzchnia z płyt betonowych (wozy transmisyjne) – ok 567 m2 /płyty betonowe/

     - ilość blatów przy kioskach wraz z szacunkowym wymiarem Nawierzchnia z destruktu – ok  951 m2 /destrukt asfaltowy/

     - ilość parapetów Parkingi szutrowe – ok 13 899 m2 /tłuczeń/

     - metraż dachu recepcji Promenada poziom +1 (od schodów do osi F) – ok 13 650 m2 /beton płukany/

kładka z Roosevelta na poziom +1 – ok 110 m2 /Żywica/

parking wewnętrzny – ok 17 670 m2 /beton utwardzony powierzchniowo/

Ilość koszy na śmieci na terenach zewnętrznych – 28 sztuk

D - Hole, korytarze, klatki schodowe, wejścia i drogi dojścia na trybuny w poziomach + 1 i +3 rodzaje 

powierzchni:

Beton zatarty na ostro – ok 503 m2

Beton utwardzony powierzchniowo – ok 1 930 m2

Beton płukany – ok 9 750 m2

Żywica – ok 3 560 m2

Płytki gresowe – ok 31 m2

Ilość koszy na śmieci – 95 sztuk

Ilość blatów przy kioskach gastronomicznych  - 44 sztuki powierzchnia jednego blatu to ok. 0,6 m2

Ilość parapetów – ok 450 m2

Metraż dachu recepcji – ok 76 m2

38. Pozostałą  ilość toalet  , Pozostała ilość toalet: ok 1 000 m2, rodzaj nawierzchni: płytki gresowe.

39. Pozostały  metraż przeszkleń wewnętrznych i  zewnętrznych Ilości szklanych elewacji przedstawiono w tabeli.

40. Pozostały  metraż  przeszkleń wymagających mycia metodą alpinistyczną. Ilości szklanych elewacji przedstawiono w tabeli.

41. Metraż żaluzji Ilość żaluzji 124 m2

42.
Proszę o podanie ceny za m2  udostępnienia odpłatnie pomieszczeń gospodarczych dla personelu i sprzętu 

sprzątającego.
Patrz odpowiedź na pytanie 36 z zakresu dotyczącego obsługi technicznej.

43. Czy koszt  wywozu śmieci, trawy, śniegu itp., jest po stronie wykonawcy. Koszt wywozu i utylizacji leży po stronie Zamawiającego.

Działając na podstawie art 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.)
Zamawiające nie wyraża zgody na modyfikację zapisów SIWZ w tym zakresie.

i w związku z toczącym się postępowaniem o zamówienie w przetargu nieograniczonym na „........”– Ogłoszenie nr 

….......... z dnia …....... r. zwracamy  się z prośbą o:
Zgodnie art. 22 pzp o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. wykreślenie z treści SIWZ pkt 11 -1.2 warunku udziału w postępowaniu mówiącego o konieczności posiadania:” 

Pozwolenia radiowego wydanego przez Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej”.
1) nie podlegają wykluczeniu;

Do wydania przez Prezesa UKE a wymaganego przez Zamawiającego pozwolenia  radiowego na konkretny obszar 

potrzebna jest podstawa, w tym przypadku zawarta umowa na świadczenie określonych usług na terenie obiektu. 

Bez podania podstawy prawnej wniosek nie zostanie rozpatrzony. Poza tym pozwolenia radiowe wydawane są na 

konkretny obszar, okres itp.

2) spełniają warunki udziału w postępowaniu, o ile zostały one określone przez zamawiającego w 

ogłoszeniu o zamówieniu lub w zaproszeniu do potwierdzenia zainteresowania.

Wykonawca, składając ofertę w przedmiotowym postępowaniu, nie ma podstaw (przed wyborem oferty) do 

złożenia wniosku o wydanie stosownego pozwolenia, a co za tym idzie nie ma możliwości uzyskania pozwolenia na 

realizację przedmiotowego zadania.

Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu oraz wymagane od wykonawców środki dowodowe 

w sposób proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę zdolności wykonawcy do 

należytego wykonania zamówienia, w szczególności wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami (informacje znajdujące się na stronie UKE) rezerwację częstotliwości przed 

złożeniem wniosku do Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej o wydanie pozwolenia radiowego powinna 

zawierać:

- nazwę i adres wnioskodawcy,

- zakres częstotliwości lub pozycje orbitalne objęte rezerwacją,

- obszar, zgodnie z administracyjnym podziałem kraju, na którym wnioskodawca chciałby uzyskać możliwość 

dysponowania częstotliwościami,

 - rodzaje służby radiokomunikacyjnej, sieci telekomunikacyjnej lub usługi telekomunikacyjnej, w której 

częstotliwości objęte rezerwacją będą wykorzystywane,

- termin rozpoczęcia wykorzystywania częstotliwości,

 -okres wykorzystywania częstotliwości,

których to Wykonawca nie jest w stanie spełnić na poziomie składania oferty.

W związku z tym postawiony przez Zamawiającego i opisany w pkt 11-1.2 oraz ogłoszeniu o zamówieniu, warunek 

udziału w postępowaniu określony w pkt 11-1.2  nie jest możliwy do spełnienia.

Należy zauważyć, że Zamawiający określając warunki udziału w postępowaniu powinien kierować się zasadami  

niedyskryminacji, równego traktowania, przejrzystości, wzajemnego

uznawania i proporcjonalności a także zakazem sztucznego zawężania konkurencji, tj. organizacji

zamówienia z zamiarem nieuzasadnionego działania na korzyść lub niekorzyść niektórych

wykonawców (art. 18 ust.1akapit 2 dyrektywy 2014 /24/UE).

Zasadne wydaje się dodanie np. w umowie lub w warunkach realizacji zamówienia zapisu mówiącego o tym, że 

Wykonawca, z którym zostanie podpisana umowa, zobowiązany będzie do niezwłocznego uruchomienia procedury 

uzyskania pozwolenia radiowego zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Zamawiający w formularzu ofertowym w punkcie 3 b ochrona – wiersz 2 zawarł do wypełnienia  pozycję 

„ochrona dodatkowa” zwracamy się z prośbą o:

a – będzie to ochrona fizyczna imprez organizowanych przez Zamawiajacego. Wymagania i sposób 

realizacji zgodny z SIWZ

a) doprecyzowanie wymagań i opisu sposobu realizacji dotyczącego  ochrony dodatkowej tj. czy będzie to ochrona 

fizyczna stacjonarna, czy ochrona imprez masowych (poza meczami),
b – wymagania takie same jak dla zakresu podstawowego

b) jakie są wymagania dotyczące pracowników do realizacji zadania „ochrona dodatkowa” i wymagań co ich 

kwalifikacji,
c – zapotrzebowanie będzie zgłaszane pisemnie z wyprzedzeniem minimum 7 dni

c) w jaki sposób i z jakim wyprzedzeniem czasowym zgłaszane będzie zapotrzebowanie na dodatkową ochronę, d – będzie możliwe wykorzystanie pracowników obiektowych

d) czy możliwe będzie wykorzystanie „pracowników obiektowych”, czy konieczne będzie zatrudnianie dodatkowych 

pracowników.

44.

 Tym samym wprowadzenie przez Zamawiającego zobowiązania Wykonawcy do wszczęcia procedury 

uzyskania pozwolenia radiowego, dopiero po wyborze jego oferty uniemożliwia ocenę przez 

Zamawiającego spełnienia przez danego Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu na etapie oceny 

Ofert. To z koli naruszałoby postanowienia ww. zapisów pzp.

45.

37.
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