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betrans 
    wszystko-wszędzie- w terminie 

  

Piaski, 01.06.2021r. 

 

Dotyczy:  wyjaśnienia treści SWZ w postępowaniu nr BTC/FZ/0577/015/2021/P pn.: „Świadczenie usługi 

ochrony osób i mienia "Betrans" sp. z o.o.” 

 

Pytanie1:  
Czy Zamawiający wymaga odbycia obligatoryjnej wizji lokalnej w celu uczestnictwa w postępowaniu? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wymaga odbycia wizji lokalnej w celu uczestnictwa  
w postępowaniu. 
 
Pytanie 2:  
Czy pracownicy skierowani do realizacji muszą być zatrudnieni w ramach umów o pracę? 
Odpowiedź Zamawiającego: Pracownicy skierowani do realizacji zadania mają być zatrudnieni w sposób 
legalny, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. Spółka „Betrans” nie określa w ramach 
jakich umów będą zatrudnieni Państwa pracownicy. 

Pytanie 3:  
Czy Zamawiający wymaga podjazdów grup/patroli interwencyjnych? i jeśli tak, to czy podwykonawstwo  
w tym zakresie jest dozwolone? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający wymaga podjazdów grup/patroli interwencyjnych tylko 
i wyłącznie w sytuacji zagrożenia mienia lub osób na ochranianym obiekcie (zamówienie awaryjne). 
Zamawiający nie dopuszcza wykonywania Przedmiotu Umowy lub jego części podwykonawcom. 

Pytanie 4: 
Czy Zamawiający w przypadku zmiany:  
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 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;  
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne;  
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa  

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. O pracowniczych planach kapitałowych (w skrócie: PPK), 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę, zwaloryzuje 
wynagrodzenie umowne? 
Odpowiedź Zamawiającego: Przedmiotowa Umowa zostanie zawarta na okres 12 miesięcy. Zamawiający 
nie przewiduje możliwości  zwaloryzowania wynagrodzenia Umownego w ww. okresie obowiązywania 
Umowy. 

Pytanie 5: 
W przypadku pełnego "ozusowania" umów cywilno-prawnych (umów zleceń) czy Zamawiający przewiduje 
możliwość zmiany postanowień zawartej umowy (tj. waloryzację wynagrodzenia) w stosunku do treści oferty 
w sytuacji dostosowania postanowień umownych do zmian wynikających z nowelizacji powszechnie 
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obowiązujących przepisów prawa z uwagi na brak możliwości realizacji umowy wedle pierwotnej jej treści, 
lub z uwagi na rażącą stratę grożącą jednej ze stron? 
Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie dopuszcza zwaloryzowania wynagrodzenia Umownego  
w okresie obowiązywania Umowy. 

Pytanie 6: 
Czy Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty kwalifikowanym podpisem elektronicznym? 
Odpowiedź Zamawiającego: Kwestie sposobu przygotowania oferty i jej formy reguluje pkt. 17 SWZ,  
w szczególności pkt. 17.6.: „…….Zamawiający dopuszcza podpisanie oferty przy użyciu kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 910/2014 
z 23.07.2014 r. w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji 
elektronicznych na rynku wewnętrznym oraz uchylającego dyrektywę 1999/93/WE (Dz. Urz. UE L 257, s. 
73), zwanego dalej „podpisem elektronicznym” lub podpisu własnoręcznego. ….” 
 
 
 
 
 
 


