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Zamawiający:  
Instytut Archeologii i Etnologii  
Polskiej Akademii Nauk 
Al. Solidarności 105 
00-140 Warszawa 
 
Pełnomocnik Zamawiającego: 
Joanna Marczewska, Paweł Trojan 
Grupa Masovia sp. z o.o. 
ul. R. Traugutta 46/3 
26-600 Radom 
Tel: 514 150 342 
Adres e-mail: biuro@grupamasovia.pl 
 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Ochrona osób i mienia z 

równoczesnym świadczeniem usługi recepcyjnej w nieruchomości Instytutu położonej 
w Al. Solidarności 105 w Warszawie” 

               Znak postępowania: ZUSP-1/IAEPAN/22 
 
 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 

Działając w imieniu i na rzecz Zamawiającego – Instytutu Archeologii i Etnologii PAN, na 
podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 
r. poz. 1129 z późn. zm.) udzielam wyjaśnień treści SIWZ: 

 
 
Pytanie 1: Czy zamawiający ze względu na specyfikę zamówienia tj. ochrona osób i mienia terenu 

Instytutu nie wyraża zgody na zatrudnienie osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności np. z 
tytułu dysfunkcji kończyn górnych , kończyn dolnych , widocznych wad wzroku, problemów 
neurologicznych itp. ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający wskazał w SWZ zakres zadań, które realizować ma Wykonawca (jego 

pracownicy) oraz żąda zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego, że pracownik może wykonywać 
zadania składające się na realizację zamówienia. Możliwość wykonywania zadań wynika z treści orzeczenia 
lekarskiego oraz z charakteru obiektu (obiekt piętrowy, zabytkowy, brak windy osobowej). 
 

Pytanie 2: Czy zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników ochrony na podstawie 
umowy o pracę oraz dodatkowo umowy zlecenia w przypadku wykonywania obowiązków ponad wymiar 
etatu ? 

 
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie pracowników ochrony na podstawie 

umowy o pracę oraz dodatkowo umowy zlecenia w przypadku wykonywania obowiązków ponad wymiar 
etatu. 

 
Pytanie 3: Czy zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników ochrony na umowę o 

pracę w wymiarze niepełnego etatu ? 
 
Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na zatrudnienie pracowników ochrony na umowę o 

pracę w wymiarze niepełnego etatu, jednakże wymiar etatu nie może być mniejszy niż ½. 
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