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Dot.: postgpowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na

Przeprowadzenie badari parkingowych wraz z kompleksowym opracowaniem
niezbqdnych zmian w organizacji ruchu, na potrzeby wplowadzenia Strefy

Platnego Parkowania Niestrzeionego na obszanze Dzielnic Wola i Praga-P6lnoc
m.st. Warszawy.

Numer p o stgp owa nia ZDMJUMIDZP I 48 tPN I 42 | 19

Miasto Stoleczne Warszawa -Zarz4dDr6g Miejskich na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z

dnia 29 stycznia 2004 Prawo zam6wieri publiczny ch (DZ. U z 2018 r. poz. 1986 z po1n. zm.)

odpowiada na pytania WykonawcY.

Pytanie 1

Wykonawca prosi o usunigcie wymogu zzapisupkt 4.4 SIWZ, pkt 7.2.2.2. SIWZ oraz $ 1 pkt

15 - 18 wzoru umowy, dotyczqcego zatrudnienia na podstawie umowy o pracQ os6b

wykonuj4cych w trakcie realizacji zam6wienia czynno6ci: koordynatota, analityka ruchu,

kosZorysanta, specjalisty w zakresie projektowania infrastruktury metra, specjalisty w
zakresie projektowania obiekt6w mostowych, specjalisty w zakresie analiz Srodowiskowych,

specj ali sty z zak'r esu geotechniki.
*ykonawca podkreSla, 2e IJZP w swojej opinii pt. ,,Opinia dotyczqca att. 29 ust. 3a ustawy

Pzp uvtzglgdniaj4ca wsp6lne stanowisko Prezesa Urzgdu Zan6wieh Publicznych oruz

Generalnego Inspektora Danych Osobowych zdnia2S kwietnia20lT r." zawattq na stronie

intemetowij UZP (www.uzp.Rov.p!) wskazal, 2e ,,Co do zasady, pracowniczy charakter bqd4

miaNy czynnoSci wykonywane przez personel sprzqtajqcy (czynnoSci sprz4tania), cz!
ochroniarzy (czynnoSci Swiadczenia uslug ochrony). Powyhsze czynnoSci polegaj4 na

Swiadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 5 I kodeksu pracy. Z kolei, w ocenie Urzqdu

czynnoSci wykonywane przez kierownik6w budowy, kierownik6w rob6t i inspektor6w

nadzoru, tj. osoby pelni4ce samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu

ustawy z dniaT lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 22016 t. poz.290 ze zm.), zasadniczo

nie polegajE na wykonywaniu pracy w rozumieniu Kodeksu pracy. Osoby wykonuj4ce te

czynnoSci s4 samodzielnymi uczestnikami procesu budowlanego i dziaLaj4 samodzielnie,

takZe w tym rozumieniu, 2e same vtyznaczajq sobie zadania i same te zadaria realizuj4. Do

rozwaZenia pozostaj4 kwestie zwiqzane ze Swiadczeniem niekt6rych uslug informatycznych

(np.: Swiadclonych przez programist6w, integrator6w system6w etc.), w szazegolnoSci, gdy

sqto osoby o wysokim poziomie kompetencji, posiadaj4ce rzadkie specjalizacje i niezbqdne

?



certyfikaty potwierdzaj4ce fachowoSd (i kt6rych zaangalowanie do realizacjr przedmiotu

zam6wienia jest wymagane juL na etapie skladania ofert, czy wniosk6w o dopuszczenie do

udzialu w postgpowaniu w celu potwierdzenia spelniania warunk6w udzialu w
postEpowaniu). Wydaje sig, 2e czywtoSci wykonywane przez te osoby nie polegaj4 na

Swiadczeniu pracy. Z kolei inne czynnoSci informatyczne (np. polegaj Ece na usludze help-

desku) mogE juZ mie6 charakter czynno5ci polegaj4cych na wykonywaniu pracy w
rozumieniu Kodeksu pracy. ".
Powyzsze nale?y odnies6 analogicznie do funkcji: koordynatora, analityka ruchu,

kosztorysanta, specjalisty w zakresie projektowania infrastruktury metra, specjalisty w
zakresie projektowania obiekt6w mostowych, specjalisty w zakresie analiz Srodowiskowych,

specjalisty z zatresu geotechniki. Tym samym brak jest podstaw do twierdzenia, 2e osoby te,

wykonuj4c przedmiot zam6wienia,bgdq Swiadczyly prace w rozumieniu art. 22 par' I KP. W

zwi4zku z powy2szym wym6g powyaszy jest nieuzasadniony i prosimy o usunigcie tego

wymogu zzapisupkt4.4 SIWZ, pkt 7.2.2.2. SIWZ oraz $ 1 pkt l5 - l8 wzoru umowy.

OdpowiedZ na pytanie I

Zamawiajqcy pozostawiabez zmian zapisy SIWZ w pkt 4.4 SIWZ, pkt 7 .2.2.2. SIWZ oraz $
l pkt 15 - 18 wzoruumowy.
Wyja3niamy, Ze ze wzglgdu na charakter oraz termin realizacji przedmiotu zan6wienia

,iiiw dotyczEce wymagan w zakresie umowy o praca s4 niezwykle wahne. NaleZy zvt6ci6

u*ugg, Le- wym6g ten nie jest jednoznaczny zpelnym etatem czy teZ frzycznym miejscem

wykonywania pracy.

Zartawiajqcy jest uprawniony do wprowadzenia obowi4zku zatrudnienia na umowq o pracA -
w kazdym' przypadku, kiedy stwierdzi, i2 realizacja zan6wienia (ze wzglgdu na jego

przedmiot lub t-harakter czynnoSci) wymaga wykonania go w okreSlonym miejscu i czasie

oraz pod kierownictwem wykonawcy lub podwykonawcy, co z pewnoSci4 dotyczy

przedmiotu zam6wienia.'ponadto, 
Zarnawiaj4cy nie wymaga kwalifikacji zawodowych ani okresu posiadania

wymaganych uprawnien opr6cz Audytora BRD. W wykazie os6b niezbqdnych do realizacji

pirea-ioiu umowy - zvtylqczeniem Audytora BRD, povty2sze warunki Zanawiaiqcy

okreSlil jako nie dotycry.
Zdaniem Zarnavmaj4cego, w przedmiotowym postepowaniu, jedynie Audytor
Bezpieczerflstwa Ruchu Drogowego Swiadcz4c uslugi specjalistyczne wykonywa(, bqdzie

,u1nodri.lnie funkcje. W czynnoSciach okreslonych w przedmiocie zam6wienia mamy do

czynienia z dzialalnoSciq zwiqzanE z koniecznoSci4 fachowej oceny lub samodzielnego

rozwiqzywania zagadnieri technicznych oraz techniczno-organizacyjnych, kt6ra nie jest

wykonywana pod Lierownictwem pracodawcy. Tym samym nie jest konieczne wymaganie

,atrodtti"nia na podstawie umowy o pracA os6b, kt6re b9d4 wykonywaly czynnoSci zwrqzane

z realizacjqprzedmiotu zam6wienia na stanowisku Audytora BRD.

Pytanie 2

O it. *y-6g wskazany w pkt 4.4 SIWZ, pkt 7.2.2.2. SIWZ oraz $ 1 pkt. 15 - 18 wzoru

umowy. IDW nie zostanie zniesiony, Wykonawca prosi o:

1. potwierdzenie, Le warunki opisane w pkt 7.2.2. SIWZ zostanq spelnione, jeSli

(wykazujac spelnienie warunk6w okreSlonych w pkt 7.2.2.2. SIWZ) Wykonawca, wskaze

oroUg 
" 'prowadz4cq jednoosobow4 dzialalnoSd gospodarcz4 lub bqdqc4

wsp6inikiem/wlaScicielem sp6lki cywilnej bqdLtez wsp6lnikiem sp6lki z o.o., kt6ra bqdzie

wystgpowa6 jako podmiot trzeci uZyczajqcy siebie jako zas6b i zobowiqZe sig do osobistego

Swiadczenia tych Prac.

6'



z. potwierdze nie, 2e warunki .opisane 
w pkt 7 2?" SIWZ zostan4 spelnione je6li

(wykazuj4c ,petrri"nil *..rot o* ok .ffi"h * qkt 7.2.2.2. SIWZ) wykonawca' wskaze

osobg pro*ua"a"f jednoosobo;;'' -ari"lif"."Se 
gospodarcz4 lub bqdqc4

wsp6lnikierr/*tusriil1.*ffirki "y*11"i 
bqd2 tez wspoliitiim sp6lki z o'o" kt6ry to

podmiotbgdziewystgpowa6:ur.o,,lon"tkonsorcjurrriosobatakazobowiryesigdo

l*'t1t""J;'r1*lrftl^X"X:':ZIie ubiegania :1?.: zam6wienie wvkonawca wvkazuj4c

spelnienie waru*# okreSlonycf, * ptl 7' 2'2' SIWZ' mo*e wskazywa. jako zas6b wlasny

(dysponowanie uezpo;;;il;t'"r"uv, ?tity-i Lt"pos"anio dysponuje tj'- specjalist6w' 
'z

kt6rymi wspOtpracrij 
"- 

nu ,u"udrr, .r-o*V cywiln-oprawnej (przy zaloZeniu' 2e na etaple

realizacjiumowy UE#i"'r"*J"iJi"n nu plariu*i. umowy o praca)?

Odpowiedf'naPYtanie2

w zakresie pvtania 2 pkt' . r -3 t.arlru*:u'3* ^.:::::'*"i"P:tliH".#il#;JJX"';x.;#;;fi .1ffi ;'lfl'1"i#frffi ;""%:i::t"-**::T:l':i.";il;#l#
i:"11::ffi ff "'l?ffi""TJ;,ii" 

ffiffiffi * ""',ap' 
po otwarciu ofert - od wvkonawcv

najwyzej ocenionego'

zo*tEncffiil KroRA

woiciec\P6ryka
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