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Warszawa, dnia 2 wrześnian 2021 r. 

PYTANIA I ODPOWIEDZI: 
 

Zamawiający: Teatr Syrena, ul. Litewska 3, 00-589 Warszawa 

Nazwa postepowania: Zapewnienie obsługi widowni i szatni w Teatrze Syrena 

Nr sprawy:  ZP/TS/1/2021 

 

Na podstawie art. 284 ust. 2 Ustawy, Zamawiający udziela wyjaśnień odnośnie pytań do treści 

specyfikacji warunków zamów. Zgodnie z art. 284 ust. 6. Ustawy treść zapytań wraz z 

wyjaśnieniami zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego postępowania, bez 

ujawniania źródła zapytania. 

 

 

Pytanie 1: 

1. Zamawiający w rozdziale IV pkt. 8 SWZ wskazuje że: „Szacowany czas jednego dyżuru 

bileterskiego będzie trwał od 3 do 5 godzin". Ze względu na brak wskazania przez 

Zamawiającego liczby roboczogodzin przewidzianych w ramach zamówienia a jedynie liczby 

pojedynczych dyżurów bileterskich (1632), w celu wyceny jednego dyżuru (wycena zgodnie 

z SWZ nie może być wariantowa ani przedziałowa), jaki czas trwania dyżuru powinien przyjąć 

wykonawca? 

Określenie przedziału godzinowego trwania jednego dyżuru przez Zamawiającego daje 

Wykonawcom dowolność w przyjęciu czasu trwania jednego dyżuru do wyceny takiej usługi oraz 

uniemożliwia obiektywne porównanie ofert Wykonawców. 

1. Czy Wykonawcy przy wycenie jednego dyżuru powinni przyjąć maksymalny czas trwania 

takiego dyżuru tj. 5 godzin? 

Przyjęcie innego czasu trwania jednego dyżuru przez wykonawców powoduje brak możliwości 

porównania ofert między wykonawcami, którzy przyjęli różne założenia dot. średniego czasu 

trwania spektaklu. 

1. Czy Zamawiający uwzględni w ocenie ofert spełnianie wymogu dot. minimalnego 

wynagrodzenia o pracę dla każdej długości trwania dyżuru tj. 3, 4, czy 5 godzin? 

Jeżeli wykonawca przyjmie średni czas trwania dyżuru na dowolnym poziomie z przedziału 3 – 5 

godzin np. średniej wskazanego przedziału godzinowego tj. na poziomie 4 godzin, i wyceni taki 

dyżur, to jeżeli średnia zaproponowana cena za jedną godzinę pracy jednej osoby podczas takiego 

dyżuru będzie niższa niż od minimalnego wynagrodzenia o pracę zgodnie z obowiązującymi 

przepisami dla dyżuru o maksymalnej długości tj. 5-godzinnego, to czy Zamawiający odrzuci taką 

ofertę? Poniżej przykład dlaczego czas trwania dyżuru w formie przedziału 3 – 5 godzin jest 

problematyczny. 

Wykonawca zgodnie z SWZ zobowiązany jest do wyceny punktowej (a nie 

wariantowej/przedziałowej) dyżuru w związku z czym Wykonawca zobowiązany jest do przyjęcia 

założenia dot. średniego czasu trwania spektaklu. Wykonawca zakłada (np. na bazie swoich 

doświadczeń i czasu trwania takich dyżurów w poprzednich latach), że średni czas trwania dyżuru 

to 4 godziny. Wykonawca w ofercie wycenia taki dyżur na 80 PLN (przy założeniu średniego czasu 

trwania dyżuru 4 godziny). Np. w sytuacji gdy: 
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i.                 dyżuru, który będzie trwał 5 godzin (Zamawiający zakłada, że takie dyżury też będą), 

średnia stawka godzinowa dla jednej osoby wykonującej dyżur bileterski wyniesie 80 PLN / 5 

godzin = 16 PLN/h. - (poniżej minimalnego wynagrodzenia o pracę 18.30 PLN/h).   

Czy w takich przypadkach oferta będzie podlegała odrzuceniu na podstawie przepisów o rażąco 

niskiej cenie i naruszeniu przepisów dot. minimalnego wynagrodzenia o pracę zgodnie z 

obowiązującymi przepisami? 

Mając na uwadze powyższe zwracam się w z wnioskiem o zmianę treści SWZ z „Szacowany czas 

jednego dyżuru bileterskiego będzie trwał od 3 do 5 godzin" na „czas trwania dyżuru 5 godzin" lub 

podanie szacowanej liczby roboczogodzin całego zamówienia. W ten sposób podstawa wyceny 

dyżuru dla Wykonawców będzie jednakowa i umożliwi Zamawiającemu obiektywne porównanie 

ofert w oparciu o te same założenia. 

 

Odpowiedź: 

Wykonawcy, sporządzając ofertę powinni przyjąć jako podstawę czasu trwania jednego dyżuru 

bileterskiego jego maksymalny wymiar podany w SWZ, tj. 5 godzin.  

 

W przypadku, gdy Wykonawca sporządzając ofertę przyjmie jako podstawę czasu trwania jednego 

dyżuru bileterskiego krótszy wymiar czasu (np. 3 lub 4 godziny), Zamawiający przy ocenie takiej 

oferty i tak będzie ją oceniał (także pod względem rażąco niskiej ceny) w odniesieniu do 

maksymalnego czasu trwania dyżuru, czyli do 5 godzin.  

W odniesieniu do powyższego założenia oceny ofert, przedział czasowy podany w SWZ pozostaje 

bez zmian.  

Zamawiający zmienia jedynie treść SWZ, dodając w Rozdziale IV po ustępie 8 - ustęp 8a  

o treści takiej, jak pierwsze zdanie niniejszej odpowiedzi.   

 

 

Pytanie 2: 
 

Proszę o wyjaśnienie warunku określonego w punkcie 4.5. SWZ poprzez wskazanie konkretnej 

ilości godzin przypadających na dyżur. Do przedłożenia oferty cenowej konieczne jest 

przedstawienie przez Zamawiającego ilości dyżurów, które obejmują do trzech godzin, do czterech 

godzin oraz do pięciu godzin. W związku z obowiązującą minimalną stawką godzinową płacy 

minimalnej, wykonawca zwraca się z wnioskiem o podanie szacowanej ilości godzin, która będzie 

niezbędna do wykonania usługi obejmującej 1632 dyżury. 

 

Odpowiedź: 
 

Zamawiający przewidział możliwość rozliczania usługi nie za roboczogodziny, ale za pojedyncze 

dyżury bileterskie.  

Dlatego sporządzając ofertę, wszyscy wykonawcy powinni przyjąć założenie maksymalnego czasu 

trwania dyżuru bileterskiego, czyli 5 godzin, o czym jest mowa w odpowiedzi na pytanie nr 1 

powyżej.  

Biorąc pod uwagę powyższe wyjaśnienia Zamawiający nie podaje konkretnej liczby godzin 

przeznaczonych na każdy dyżur, gdyż w rozliczeniu usługi, każdy dyżur będzie traktowany i 

rozliczany jako dyżur co najmniej 5 godzinny. O sposobie rozliczania przypadków, kiedy zdarzą 

się dyżury dłuższe niż 5 godzin mówi zaś SWZ w Rozdziale IV ust 8.  
 


