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Zzp – 2374 – 4/PN/20 – 355 – 2020 

 

Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego pod nazwą „Remont lokali 

mieszkalnych” 

 

Zgodnie z treścią art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  

(Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), Zamawiający informuje, że do niniejszego postępowania wpłynął w dniu  

14 lutego 2020 r. wniosek o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

 

„Wykaz pytań do Zamawiającego 

1. W odniesieniu do wymogu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej – IV Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 

SIWZ prosimy o wyjaśnienie w jakim stopniu i na jakim stanowisku według Zamawiającego powinna być 

zatrudniona osoba niepełnosprawna ? 

2. W odniesieniu do wymogu zatrudnienia osoby niepełnosprawnej - Opis przedmiotu zamówienia pkt 4 

SIWZ prosimy o wyjaśnienie jak Zamawiający rozwiąże problem, jeśli Wykonawca wyrazi chęć 

zatrudnienia osoby niepełnosprawnej, a Urząd Pracy nie będzie w stanie skierować odpowiedniej osoby 

do realizacji zadania lub jeżeli Wykonawca nie będzie mógł pozyskać osoby niepełnosprawnej na rynku 

pracy ?” 
 

W związku z powyższym, Zmawiający wyjaśnia: 

Ad 1 – Zamawiający nie określa żadnych preferencji, co do zatrudnienia osoby niepełnosprawnej na 

poszczególnych stanowiskach pracy - pozostaje to w gestii Wykonawcy. 

W orzeczeniu o niepełnosprawności, poza ustaleniem stopnia niepełnosprawności, powinny być zawarte m. 

in. wskazania dotyczące odpowiedniego zatrudnienia uwzględniającego psychofizyczne możliwości danej 

osoby. Rodzaje niepełnosprawności oznaczane są wg. ustalonych kodów. W typowych zawodach 

budowlanych, w większości przypadków przeciwskazaniem kategorycznym jest kod 06. Pozostałe kody 

pojawiają się głównie ze względu na warunki pracy takie jak hałas, oświetlenie, zapylenie lub kontakt z 

substancjami chemicznymi. Większość kodów niepełnosprawności nie wyklucza pracy na budowie, tym 

bardziej przy remoncie. O tym czy osoba z orzeczoną niepełnosprawnością może pracować na danym 

stanowisku decyduje lekarz medycyny pracy.  

 

Ad 2 – Na etapie składania oferty to Wykonawca powinien już wiedzieć czy będzie dysponował osobą 

niepełnosprawną przy realizacji zamówienia. Jeśli Wykonawca nie będzie dysponował osobą 

niepełnosprawną wtedy wskazuje w ofercie, iż do bezpośredniej realizacji niniejszego zamówienia na cały 

jego okres nie zostanie skierowana osoba niepełnosprawna. 


