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Wszyscy Wykonawcy 

 

 

 
Dotyczy: Postępowanie ZP – 14/15:  Usługi ochrony i dozoru 

 
 

1. Zamawiający w części D SIWZ (Przedmiot zamówienia) w punkcie 2. wskazuje, że jednym z kryteriów oceny 

ofert o wadze 5% jest „zaoferowanie świadczenia usług będących przedmiotem umowy przez osoby będące 

Kwalifikowanym pracownikiem ochrony fizycznej, wpisanych na odpowiednia listę Komendanta Głównego 

Policji. (0,5 punktu)”. Powyższe zostaje potwierdzone przez Zamawiającego w części I SIWZ (Sposób obliczania 

punktacji). Prosimy o uszczegółowienie, w jaki sposób Zamawiający będzie oceniał oferty wg tego kryterium. 

Czy wystarczającym jest aby Wykonawca, który zamierza uzyskać maksymalną ilość punktów w ww. 

kryterium, zatrudnił jedną osobę, czy więcej? Czy taka osoba ma pełnić służby w jakichś konkretnych 

godzinach wskazanych przez Zamawiającego? Czy Zamawiający przewiduje maksymalną liczbę pracowników, 

których Wykonawca ma zatrudnić? 

 

Odpowiedź: 

Wykonawca w części cenowej oferty ma zadeklarować (napisać), czy oferuje realizację usług  przy pomocy 

Kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej,  jeśli tak, to otrzyma dodatkowo 0,5 punktu  

Jeżeli wykonawca zadeklaruje świadczenie usług przy pomocy Kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej, to wszystkie osoby przeznaczone do właściwej realizacji usług ochrony i dozoru mają być wpisane na 

tę listę.  

 

 

2. Zamawiający w SIWZ nie wymaga, aby pracownicy do wykonania zamówienia byli zatrudnieni u Wykonawcy 

na podstawie umowy o pracę. Prosimy o wyjaśnienie, w jaki sposób będzie dokonywana przez 

Zamawiającego ocena, czy oferta Wykonawcy zawiera rażąco niską cenę (zgodnie z art. 90 ust. 1 pkt. 1 

Ustawy Pzp)? Czy Zamawiający, jako punkt odniesienia do oceny ofert, w stosunku do pracowników 

przewidzianych do realizacji zamówienia, z którymi Wykonawca ma zawarte umowy cywilno-prawne, będzie 

brał pod uwagę kwotę minimalnego wynagrodzenia za pracę (ustalanego na podstawie Ustawy z dnia 10 

października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679)) i traktował ich 

wynagrodzenie na równi z pracownikami zatrudnionymi na podstawie umów o pracę (tj. czy wysokość 

wynagrodzenia pracowników zatrudnionych na umowach cywilno-prawnych nie będzie mogła być niższa, niż 

pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę)? 

 

       Odpowiedź: 

Zamawiający do określenia czy przedstawiona oferta zawiera rażąco niską cenę będzie w pierwszej kolejności 

stosował kryteria określone w przepisach ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Z uwagi na wielość czynników 

wpływających na faktyczną cenę oferty Zamawiający dopiero po otwarciu ofert i sprawdzeniu cen 

poszczególnych ofert, oraz zaistnieniu przesłanek ustawowych będzie wzywał Wykonawców do złożenia 

ewentualnych wyjaśnień. W świetle obowiązujących przepisów to Wykonawca ma wykazać, ze cena oferty nie 
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jest rażąco niska. Zamawiający ponadto wskazuję, że nie może dopuszczając świadczenie usług ochrony i 

dozoru za pomocą osób posiadających umowę cywilnoprawną z wykonawcą wskazywać  kwoty minimalnego 

wynagrodzenia pracowników Wykonawcy lub osób posiadających umowę cywilnoprawną z Wykonawcą w 

odniesieniu do umów o pracę 

 

 

3. Czy Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli pracownicy ochrony posiadający 

orzeczenie o niepełnosprawności, a jeżeli tak, to czy z wszystkimi rodzajami niepełnosprawności (z 

jednoczesnym zastrzeżeniem, że niepełnosprawność pracownika w żadnym stopniu nie wpływa na należyte 

wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów umowy)? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający dopuści świadczenie usług ochrony i dozoru przy pomocy osób posiadających orzeczenie                

o niepełnosprawności, jednakowoż takie osoby muszą być w praktyce w pełni zdolne (również sprawne 

fizycznie) do świadczenia usług zgodnie z przedmiotem zamówienia. 

 

 

4. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia (Załącznik do pkt. D, ppkt. 1 SIWZ (załącznik nr 2 do umowy) w 

punkcie B.1.j) wskazuje, że do obowiązków Wykonawcy należy „w razie zagrożenia mienia Zamawiającego w 

lokalizacji os. Na Skarpie 66a i b, os.Na Skarpie 66 Magazyn murowany i Blaszak ze strony czynników ludzkich 

oraz innych niż ludzkie, w tym szczególności pożaru, powodzi, zalań, wiatru nawalnego, pracownik ochrony 

zobowiązany jest do natychmiastowego powiadomienia Zamawiającego, Straży Pożarnej i innych Służb 

a także do wysłania Grupy interwencyjnej”. Prosimy o doprecyzowanie, czy oprócz lokalizacji przy ul. 

Rzeźniczej 11 i ul. Rzeźniczej 9, Wykonawca ma również monitorować w sposób stały lokalizacje na os. Na 

Skarpie? W przypadku, gdy ochrona obiektów zlokalizowanych na os. Na Skarpie ma odbywać się wyłącznie 

doraźnie, prosimy o wskazanie, w jaki sposób Wykonawca ma być powiadamiany o zagrożeniu oraz w jaki 

sposób rozliczane będą ewentualne należności wynikające ze wzmożonej ochrony? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający w lokalizacji przy os. Na Skarpie 66  posiada monitoring wizyjny zdalny z podglądem na 

stanowisku przy ulicy Rzeźniczej 11 . Zamawiający nie przewiduje wzywania patrolu na os. Na Skarpie 66 w 

sytuacjach innych niż nadzwyczajnej (np. pożar, włamanie, akt wandalizmu), tak więc koszt realizacji takich 

przyjazdów winien być uwzględniony w cenie ryczałtowej przedstawionej przez Wykonawcę. 

 

 

5. Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu (Załącznik do pkt. E SIWZ) w punkcie II. 9. wymaga, aby 

Wykonawca przedstawił „Wykaz pracowników ochrony, którzy będą pełnić obowiązki przedstawione w opisie 

przedmiotu zamówienia (od 8 do 14 osób wraz z ewentualnym wykazem (wyciąg/odpis/kopia) z odpowiedniej 

listy kwalifikowanych pracowników ochrony”. Prosimy o wyjaśnienie, czy wystarczające będzie złożenie wraz z 

ofertą wykazu osób wraz z zaznaczeniem (ewentualnym podaniem numeru wpisu na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej) oraz złożenie oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie posiadają dane 

uprawnienia? Przedkładanie wraz z ofertą kopii uprawnień nie mieści się w katalogu dokumentów zawartych 

w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich 

może żądać zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane (Dz.U. Z 2013, 

poz. 231) 
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Odpowiedź 

Wystarczy odpowiednie oświadczenie wraz z podaniem numeru wpisu na listę Kwalifikowanych pracowników 

ochrony. 

 

6. Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu (Załącznik do pkt. E SIWZ) w punkcie II. 11. wymaga, aby 

Wykonawca przedstawił „Dokumenty, z których wynika przynajmniej 2 letni staż pracy w ochronie 

pracowników ochrony, którzy będą pełnić obowiązki przedstawione w opisie przedmiotu zamówienia, lub 

odpowiednie oświadczenie”. Prosimy o potwierdzenie, że czy wystarczające będzie złożenie wraz z ofertą 

oświadczenia, że osoby wymienione w wykazie posiadają wymagany staż pracy. 

 

Odpowiedź 

Wystarczy oświadczenie w odniesieniu do każdej osoby mającej świadczyć usługi ochrony i dozoru, ze posiada 

co najmniej dwuletnie doświadczenie w tym zakresie. 

 

7. Czy w przypadku podmiotów występujących wspólnie (w oparciu art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp), każdy 

z Wykonawców musi posiadać koncesję MSWiA, czy wystarczającym będzie, gdy tylko jeden z podmiotów 

występujących wspólnie, który faktycznie będzie pełnił część zadania wymagającą takich uprawnień, będzie 

posiadał wspomniany dokument? 

 

Odpowiedź 

Odpowiednie koncesje MSWiA musi posiadać każdy Wykonawca lub podwykonawca Wykonawcy, którego  

pracownicy lub będące na umowie cywilnoprawnej osoby będą świadczyć faktycznie usługi ochrony i dozoru. 

Dotyczy to także grupy interwencyjnej. 

 

8. Czy Wykonawca, który zamierza powierzyć część zamówienia podwykonawcy, powinien złożyć wraz z ofertą 

jakieś dodatkowe dokumenty (a jeżeli tak, to jakie?), czy też wystarczy, że Wykonawca dołączy do oferty 

własne oświadczenie o zamiarze skorzystania z podwykonawcy? 

 

Odpowiedź 

Na podstawie art. 26 ust 2b Ustawy Prawo zamówień Publicznych należy przedłożyć dowody , iż Wykonawca 

będzie dysponował tymi zasobami podwykonawców w trakcie realizacji zamówienia, w szczególności 

przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podwykonawców  do oddania mu do dyspozycji 

niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. 

 

Jolanta Zatorska  


