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              Sopot, dnia 30.05.2018  r. 

 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 

138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, na usługę 

całodobowej ochrony fizycznej osób i mienia znajdujących się w pomieszczeniach 

Zamawiającego przy Placu Zdrojowym 2, mieszczących się w budynku Domu 

Zdrojowego, położonym w Sopocie przy ulicy Powstańców Warszawy nr 6, a także 

samych pomieszczeń i budynku wraz z ochroną fizyczną wystaw organizowanych w 

Państwowej Galerii Sztuki w Sopocie, znak:  PGS-US/01/2018 

 

 

Działając na podstawie pkt VI.2 Ogłoszenia, Zamawiający w odpowiedzi na pytanie 

zgłoszone w toku przedmiotowego postępowania przez Wykonawcę, udziela następujących 

wyjaśnień dotyczących treści Ogłoszenia. 

Pytanie: 

Zamawiający żąda  zatrudnienia osób wykonujących usługi ochrony na podstawie umowy o 

pracę, jednocześnie we wzorze umowy zawiera następujący wpis: „ Ze względu na 

konieczność zmiany wystaw w poszczególnych salach oraz planowane w siedzibie PGS 

wernisaże i inne wydarzenia kulturalne, Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji, 

z pięciodniowym wyprzedzeniem, z ochrony realizowanej przez pracowników o których 

mowa w ust. 2, w wybranych przez siebie dniach i godzinach. Za ten czas Wykonawcy nie 

będzie przysługiwało wynagrodzenie. 

Pytanie – skąd Wykonawca ma wziąć pieniądze na wynagrodzenie dla pracowników, którzy 

mają umowy i muszą je otrzymać?, a Zamawiający za to nie zapłaci? 

 

Odpowiedź: 

Podstawę prawną do określenia, czy czynności wykonywane przez pracowników 

wykonawcy/podwykonawcy polegają na wykonywaniu pracy, stanowi art. 22 § 1 Kodeksu 

pracy, który określa konstytutywne cechy stosunku pracy: a)  wykonywanie pracy 

określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, b) wykonywanie pracy pod kierownictwem 

pracodawcy, c) w miejscu wyznaczonym przez pracodawcę, d) i w czasie przez niego 

wyznaczonym, a pracodawca – do zatrudniania pracownika za wynagrodzeniem.  

Powyższe znalazło potwierdzenie w wyrokach sądowych. Jak podkreślono w wyroku Sądu 

Apelacyjnego umowa o pracę jest umową starannego działania; świadcząc umowę o pracę 

pracownik jest podporządkowany pracodawcy, co do czasu, miejsca i sposobu jej 

wykonywania (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 26 lipca 2016 r. sygn. III AUa 

490/16 i wcześniejsze).  

Zgodnie z opinią Urzędu Zamówień Publicznych, co do zasady, pracowniczy charakter będą 

miały czynności wykonywane przez personel sprzątający (czynności sprzątania), czy 



ochroniarzy (czynności świadczenia usług ochrony). Powyższe czynności polegają na 

świadczeniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 kodeksu pracy. 

Jak wynika z powyższego, żądanie zawarte przez Zamawiającego w Ogłoszeniu jest zasadne 

z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia oraz rodzaj obowiązków pracowników ochrony, 

którzy będą uczestniczyć przy realizacji zamówienia. 

Abstrahując od wymogów zawartych w Ogłoszeniu dotyczących zatrudnienia osób 

realizujących zamówienie, stwierdzić należy, że w ramach prowadzonej działalności 

obejmującej usługi ochrony, na pracodawcy zgodnie z obowiązującym prawem oraz linią 

orzeczniczą, ciąży obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności 

ochrony, zgodnie bowiem z wyrokiem SN stosunek pracy istnieje nawet wtedy, gdy strony w 

dobrej wierze zawierają umowę cywilnoprawną, lecz jej treść lub sposób realizacji 

odpowiada cechom stosunku pracy (wyrok Sądu Najwyższego z 3 czerwca 2008 r., sygn. I PK 

311/07). 

 Podkreślenia w związku z zadanym pytaniem wymaga, że art. 129 Kodeksu pracy 

nakłada na pracodawcę obowiązek tworzenia rozkładów czasu pracy w formie pisemnej lub 

elektronicznej. 

Zmiana grafików jest dopuszczalna, poza okolicznościami wynikającymi z naturalnej absencji 

(np. choroba, urlop) również wtedy, gdy jest to uzasadnione okolicznościami niezależnymi od 

pracodawcy, a możliwość modyfikacji rozkładu została przewidziana w przepisach 

wewnątrzzakładowych. 

Zgodnie ze stanowiskiem  Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 października 

2013 r., zmiana harmonogramu nie wymaga zachowania tygodniowego terminu, o którym 

mowa w art. 129 § 3 K.P. Zgodnie z przywołanym stanowiskiem, powyższy termin dotyczy 

tylko wprowadzenia rozkładu czasu pracy, a nie jego zmiany. Przepisy kodeksowe nie 

zawierają regulacji dotyczącej trybu i terminu modyfikacji rozkładów. W związku z tym 

powyższe kwestie powinny zostać określone przez pracodawcę w przepisach zakładowych 

lub w obwieszczeniu o rozkładach i systemach czasu pracy. W tych aktach zakładowych 

pracodawca powinien wskazać przypadki uzasadniające zmianę rozkładu oraz określić 

termin, w jakim pracownik powinien być poinformowany o zmianie. Przyjmuje się, że może 

to nastąpić najpóźniej do końca ostatniej dniówki roboczej, po której ma nastąpić zmiana 

rozkładu. Zmiany przepisów zakładanych we wskazanym zakresie nie wymagają zmiany 

umowy o pracę w drodze wypowiedzenia zmieniającego czy porozumienia zmieniającego. 

Zamawiający, w §2 ust. 4 wzoru umowy zawarł zobowiązanie, zgodnie z którym będzie 

informował, z pięciodniowym wyprzedzeniem, o możliwości rezygnacji z ochrony 

realizowanej przez pracowników o których mowa § 2 ust. 2, w wybranych przez siebie dniach 

i godzinach. Zachowanie w/w  pięciodniowego terminu wydaje się być wystarczającym dla 

dokonania zmiany harmonogramu pracy zatrudnionych pracowników ochrony. 

W związku z powyższym Zamawiający podtrzymuje zapisy wzoru umowy. 

 

               Z poważaniem 

 

Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki 

           Zbigniew Buski 


