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Nr sprawy: 3/2019/MK

W odpowiedzi na pytania Wykonawcy przesłane w dniu 12.12.2019 r., Zamawiający zamieszcza
poniżej przedstawione zapytania wraz z odpowiedziami:

1/ Pytania Wykonawcy:
Czy zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący usługę bezpośrednio na obiekcie posiadali
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy wykonujący usługę bezpośrednio na obiekcie posiadali
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.

2/ Pytanie Wykonawcy:
W związku z wymaganiem przez Zamawiającego wyposażenia pracowników ochrony w paralizator,
proszę o doprecyzowanie mocy paralizatora oraz podanie podstawy prawnej takiego wymogu
wyposażenia dla nie kwalifikowanego pracownika ochrony.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający rezygnuje z wymogu wyposażenia pracowników ochrony w paralizator.

3/ Pytania Wykonawcy:
Czy Zamawiający dopuszcza aby podczas realizacji zamówienia swoją pracę wykonywały wszystkie
osoby (nawet te posiadające wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony) posiadające stopień
niepełnosprawności – jeśli tak, to o jakim stopniu niepełnosprawności i na jakich posterunkach?
Poniżej przedstawiamy charakterystykę schorzeń do poszczególnych stopni niepełnosprawności –
źródło: Instytutu Prawa Pacjenta i Edukacji Zdrowotnej.
Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu,
niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu
pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z
niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu,
niezdolną do pracy albo zdolną do pracy jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą
czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu,
powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności,
jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i
fizyczną, lub mająca ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy
wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.
Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu
uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które
uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.
Schorzenia specjalne (uprawniające do podwyższonego dofinansowania):
01 U – upośledzenie umysłowe
02 P – choroby psychiczne
06 E – epilepsja
12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm”
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób niepełnosprawnych, o ile ich niepełnosprawność nie
będzie miała wpływu na sposób i jakość wykonywanej przez nich pracy.
Należy w tym miejscu zauważyć, iż opis przedmiotu zamówienia zawiera również czynności
wskazujące na okresowo ciężką pracę fizyczną.
Decyzją Wykonawcy pozostaje ustalenie czy osoba o danym stopniu niepełnosprawności będzie
w stanie w sposób właściwy wypełniać swoje obowiązki.
W ramach niniejszego zamówienia przewidywany jest tylko jeden posterunek.

