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Gdańsk, dnia 2 lutego 2015 r. 

 
AG-26/01/15 

Wykonawcy biorący  

udział w postępowaniu 

 

 Odpowiedzi na pytania do treści SIWZ.  

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na całodobową ochronę fizyczną osób i mienia Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku przy al. Zwycięstwa 16/17 i 21 w Gdańsku.  

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 Prawo zamówień publicznych (tj. z 2013 r., poz. 907 

ze zm.) Zamawiający zawiadamia, że wpłynęły pytania dotyczące postępowania, na które 

Zamawiający udziela poniższych odpowiedzi: 

 

PYTANIE NR 1: 

Czy obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia podlegają obowiązkowej ochronie? 

Odpowiedź: 

Nie 

PYTANIE NR 2: 

Proszę o podanie średniej liczby rbg w skali miesiąca oraz za całość realizacji usługi dla 

wszystkich posterunków. 

Odpowiedź: 

W SIWZ (rozdz. III pkt 2) podano stanowiska i godziny pełnienia służby na poszczególnych 

posterunkach. Na podstawie powyższego Wykonawca może wyliczyć ilość godzin za całość 

realizacji usługi dla wszystkich posterunków. 

PYTANIE NR 3: 

W wyniku uchwalenia ustawy o zmianie ustawy - Prawo zamówień publicznych z dnia 

29 sierpnia 2014 r, proszę o wyjaśnienie czy wszyscy pracownicy przewidziani do realizacji 

usługi winni być zatrudnieni wyłącznie na urnowe o pracę na pełny etat? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie stawia wymogu wyłącznego zatrudniania pracowników na umowę o pracę. 
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PYTANIE NR 4: 

Proszę o wyjaśnienie w jaki sposób zamawiający dokona oceny oferty w oparciu o art.90 

ust.1 pkt 1 pzp, skoro w przedmiotowym postępowaniu nie wymagał od wykonawcy 

zatrudnienia pracowników zgodnie z art.29 ust.4 pkt.4 ustawy pzp? Czy wartość przyjęta 

do ustalenia ceny oferty będzie rozpatrywana w oparciu o minimalne wynagrodzenie 

za prace ustalone na podstawie art.2 ust.3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 , poz. 1679 z późn.zm.). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona oceny na podstawie oświadczenia Wykonawcy dotyczącego liczby 

pracowników, których Wykonawca zatrudni przy realizacji przedmiotu zamówienia w pełnym 

wymiarze czasu pracy. W przypadku złożenia oferty zatrudnienia pracowników na umowę 

o pracę, co preferuje Zamawiający, wartość przyjęta do ustalenia ceny oferty będzie 

rozpatrywana w oparciu o minimalne wynagrodzenie za prace będzie ustalone na podstawie 

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. 

PYTANIE NR 5: 

Proszę o informację czy pracownicy wykonujący zadania ochrony fizycznej winni posiadać 

legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie stawia takiego wymogu. 

PYTANIE NR 6: 

W odniesieniu do zapisów SIWZ ,, (...) w tym posiadają na terenie miasta Gdańska własny 

patrol interwencyjny ze statusem SUFO (...) " nadmieniamy, że w Rozporządzeniu z dnia 

11 grudnia 2013 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia 

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji: „.grupa interwencyjna - co najmniej dwóch uzbrojonych 

pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska 

interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących 

zagrożenie chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub 

urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, 

na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji 

zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej."; 
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Wnosimy o modyfikację zapisów SIWZ w zakresie wyposażenia Patroli Interwencyjnych 

i dopuszczenie do realizacji Patroli i Załóg Interwencyjnych nieuzbrojonych z uprawnieniami 

stosowania środków przymusu bezpośredniego funkcjonujących na rynku na zasadach 

zgodnych z obowiązującymi regulacjami prawnymi, a właściwych dla kategorii Państwa 

obiektu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje zapis SIWZ (rozdz. V A pkt 1 lit. c), który otrzymuje brzmienie: 

„dysponują odpowiednim potencjałem technicznym i organizacyjnym, w tym posiadają 

na terenie miasta Gdańska patrol interwencyjny ze statusem „SUFO”, dwuosobowy 

wyposażony w ustawowe środki przymusu bezpośredniego, środki łączności 

bezprzewodowej, oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia”. 

PYTANIE NR 7: 

Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy 

za wypowiedzeniem tj. : „każda ze stron może w dowolnym czasie rozwiązać umowę z 3 

miesięcznym okresem wypowiedzenia”. Zaznaczam, iż , iż sytuacja Zamawiającego przy 

kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko 

swoje interesy , ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby 

te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące 

obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie 

się do sytuacji, jest w opinii Wnioskującego celowe. W związku z tym, iż przyczyna 

wypowiedzenia nie zawsze leży po stronie wypowiadającej umowę, a nawet może być 

zawiniona przez kontrahenta, uzasadnionym jest stanowisko odstąpienia od automatycznie 

naliczanej kary obciążającej stronę wypowiadającą umowę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi takiej potrzeby. Zapisy umowy zabezpieczają interesy obu stron 

jednakowo. 

PYTANIE NR 8: 

W związku z zapisem w paragrafie 7 ust. 2 umowy proszę o doprecyzowanie za jakie 

uchybienia będzie Zamawiający będzie obciążał wykonawcę karą. 1 000,00 zł za każde 

uchybienie jest nie jasne i może być nie adekwatne do wielkości uchybienia. Prosimy 

o doprecyzowanie bądź uszczegółowienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie widzi potrzeby modyfikacji zapisu § 7 ust. 2 umowy. Kara umowna 

stosowana będzie za niewykonanie lub nienależyte wykonanie czynności wynikających 

z obowiązków Wykonawcy, które są wyszczególnione w § 4 umowy. 
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PYTANIE NR 9: 

Zamawiający wskazuje w zakresie realizacji ochrony monitorowanie sygnałów alarmowych 

przez Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy. Jaki charakter ma mieć to monitowanie? 

a) czy tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie; następnie pracownik ochrony 

do SMA Wykonawcy; 

b) czy bezpośrednio przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym 

podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w SIWZ w zakresie realizacji ochrony nie wymaga posiadania przez 

Wykonawcę stacji monitorowania alarmów.  

PYTANIE NR 10: 

Czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia urządzeń 

monitorujących? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie dopuszcza ingerencji we własne systemy urządzeń ochrony. 

PYTANIE NR 11: 

Czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, 

czy też ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne (oddzielne centrale)? 

Odpowiedź: 

W punkcie 11 opisu przedmiotu zamówienia znajduje się informacja o systemach ochrony 

technicznej Zamawiającego. System alarmowy Galaxy i system p.poż firmy Schrack 

to systemy autonomiczne zainstalowane w osobnych centralach. Sygnalizacja obu systemów 

znajduje się w systemie wizualizacji. 

PYTANIE NR 12: 

Czy systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu 

monitorowaniu przez Wykonawcę i wstępną weryfikację przyczyn przed wezwaniem Straży 

Pożarnej? 

Odpowiedź: 

Tak. Systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu 

monitorowaniu przez Wykonawcę oraz wstępną weryfikację przyczyn przed wezwaniem 

Straży Pożarnej przez pracownika Wykonawcy znajdującego się na obiekcie chronionym. 

PYTANIE NR 13: 

Ile autonomicznych systemów alarmowych (central alarmowych SSWiN, Ppoż) Wykonawca 

będzie zobowiązany monitorować bezpośrednio? Parametr istotny w celu zaplanowania 

właściwej liczby urządzeń (nadajników) monitorujących. 
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Odpowiedź: 

Wykonawca będzie zobowiązany monitorować 1 system alarmowy SSWiN oraz 1 system 

Ppoż przez pracownika Wykonawcy znajdującego się na obiekcie chronionym. 

PYTANIE NR 14: 

Proszę o informację czy w przypadku kryterium dot. jakości Wykonawcy mają podać liczbę 

osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin? 

Odpowiedź: 

Tak do oceny kryterium jakości Zamawiający będzie brał pod uwagę, proponowaną ilość 

osób zatrudnionych na umowę o pracę w pełnym wymiarze godzin. 

PYTANIE NR 15: 

Proszę o informację czy pracownicy wykonujący usługę podjazdów grup interwencyjnych 

muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin? 

Odpowiedź: 

Nie 

PYTANIE NR 16: 

Proszę o informację jaka jest specyfika obiektu, w związku z którą zamawiający 

nie dopuszcza udziału podwykonawcy w realizacji zamówienia? Zakaz ten ogranicza 

konkurencyjność i udział firm, które nie posiadają patroli w tym rejonie. Za zadania 

świadczone przez podwykonawcę Wykonawcy odpowiadają jak za własne a podjazd patroli 

interwencyjnych nie jest kluczową częścią zamówienia, która nie mogłaby zostać zlecona 

podwykonawcy / innemu podmiotowi, który świadczyłby usługi z należyta starannością. 

Paragraf 26 ust. 2b ustawy Pzp wyraźnie określa, iż Wykonawcy mogą powoływać 

się na spełnienie warunków udziału w postępowaniu na zasoby innych podmiotów. Prosimy 

o dopuszczenie udziału podwykonawcy w realizacji w zakresie podjazdów grup 

interwencyjnych. 

Odpowiedź: 

Obiekty, które mają być chronione stanowią siedzibę Wojewódzkiego Sądu 

Administracyjnego w Gdańsku. Zamawiający nie stawia warunku aby pracownicy patrolu byli 

zatrudnieni na umowę o pracę oraz dopuszcza świadczenie usługi ochrony przez złożenie 

oferty wspólnej. 

PYTANIE NR 17: 

W których postanowieniach SIWZ Zamawiający zawarł postanowienia, o których mowa 

w art. 142 ust. 5 PZP i określił zasady wprowadzania odpowiednich zmian wysokości 

wynagrodzenia, a także wskazał treść stosownych postanowień umowy, której wzór stanowi 

załącznik nr 5 do SIWZ? 
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Odpowiedź: 

W SIWZ w rozdziale XVIII oraz w § 6 ust. 3 projektu umowy znajdują się postanowienia, 

o których mowa w art. 142 ust. 5 pzp. 


