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Gdynia, 08.12.2017 r. 

Dotyczy: ogłoszenia nr 88/ZPIJ 7 na usługę polegająca na całodobowej ochronie przez 
okres J 2 miesięcy terenu Akademii Marynarki Wojennej przez Specjalistyczną Uzbrojoną 
Formację Ochronną. 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO OGŁOSZENIA 

Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 
tel./faks 261 262 2537, otrzymał zapytania dotyczące Ogłoszenia i udzielił następujących odpowiedzi: 

Pytanie 1: 
Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie 
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 
1128) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej 
zamówienia) i przesłanie go faxern. 
Odpowiedź: 

Przepisy oraz dokumentowanie niniejszego postępowania na usługi społeczne określa art. 
1380 Pzp. 

Pytanie 2: 
Zamawiający wymaga: 
2.Środki łączności radiowej (radiotelefonicznej) w ilości co najmniej: 
a) 11 sztuk (w tym 7 radiostacji przenośnych ręcznych, 2 zapasowe i 1 radiostacja bazowa 
i I zapasowa) pracujące w radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego 
(załącznik nr 11). 
Proszę o informację czy Zamawiający zaakceptuje pozwolenie radiowe dla urządzeń 

nadawczych lub nadawczo-odbiorczych pracujących w sieciach radiokomw1ikacji ruchomej 
lądowej typu dyspozytorskiego obejmujące swym zasięgiem terytorium całego kraju 
„ogólnokraj owe"? 
Odpowiedź 2 : 
Zamawiający nie wskazał w ogłoszeniu takiej ilości środków łączności. Proszę o 
sprecyzowanie pytania. 

Pytanie 3: 
W przypadku nie wyrażenia zgody na pytanie nr 1 proszę o infonnację 
Zgodnie z art. 35 par. 3 kodeksu postępowania administracyjnego , Urząd 

Komunikacji Elektronicznej zobowiązany jest, wydać pozwolenie nie później niż w ciągu 
miesiąca. Z dotychczasowej wiedzy stwierdzić należy. iż urząd nie dotrzymuje 
określonych w KPA terminów. Czy w sytuacji wydłużenia terminu wydania stosownego 
pozwolenia , czy Zamawiający przesunie termin podpisania mnowy , bądź umożliwi 
realizacje; zamówienia z wykorzystaniem pozwolenia ogólnokrajowego? 
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Zaznaczam, iż wykonawca wnioskując o wydanie stosownego pozwolenia 
zachowa termin ustawmvy przed podpisaniem umowy. 
Odpowiedź 3 : 
Zamawiający przedstawił wszystkie warunki w ogłoszeniu. 

Pytanie 4: 
Ze względu na zastosowanie procedury opartej na przepisach art. 13 8 o ust. 2-4 
dotyczącej zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi, o których mowa w 
dziale III rozdział VI ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zarnówieó publicznych 
(zwane dalej „Ustawą") oraz ze względu na brak informacji o przysługujących 

Wykonawcy środkach ochrony prawnej w ramach prowadzonego postępowania o 
zamówienie publiczne, a naczelną zasadą wynikającą z przepisów ustawy, gdzie 
„zamawiający udziela zamówienia w sposób przejrzysty, obiektywny i niedyskryminujący 
z poszanowaniem art.7 Ustawy", wnoszę o zawarcie w ogłoszeniu, specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia lub zaproszeniu do składania ofert, uprawnienia dla Wykonawców 
umożliwiających skorzystanie ze środków ochrony prawnej, w sytuacji niezgodnej z 
przepisami ustawy czynności zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie 
zamow1enia lub zaniechania czynności, do której zamawiający jest zobowiązany na 
podstawie Ustawy, tj. : 
„W okresie trwania niniejszej procedury , Wykonawcom przysługuje uprawmeme 
dotyczące poinfonnowania Zamawiającego o niezgodnej czynności podjętej przez niego 
lub zaniechaniu czynności , którą winien wykonać . Informację Wykonawca przekazuje 
Zamawiającemu w terminie 5 · dni od dnia przesłania informacji o czynnosc1 
zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia. W informacji wykonawca powinien 
wskazać czynnosc lub zaniechanie czynności zamawiającego , której zarzuca się 

niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać 
żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie 
informacji. Informację można wnieść za pośrednictwem faksu , e-maila lub pisemnie. 
Informację rozpatruje Zamawiający w terminie 5 dni od dnia jego doręczenia (w formie 
faksu, e-maila lub pisemnie). W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji 
zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czym1ości zaniechanej , informując o tym 
"''Ykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności" . 

Odpowiedź 4 : 
Przepisy oraz dokumentowanie niniejszego postępowania na usługi społeczne określa art. 
1380 Pzp. 

Pytanie 5: 
Zamawiający zawarł zapis w formularzu ofertowym ,, Wyrażamy zgodę na realizację usług 
ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, wprowadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny na 
zasadach i w trybie określonym Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.11.2009 r. w 
sprawie militaryzacji jednostek organizacyjnych wykonujących zadania na rzecz obronności 
lub bezpieczeństwa paóstwa (Dz. U. z 2009 r m 21 O , poz. 1612), Rozporządzeniu 
Ministra Obrony Narodowej z 19.06.1999 r. w sprawie ochrony przez SUFO terenów, 
komórek ijednostek organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60 poz. 647, ze 
zm.) oraz Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 02.06.1999 r. w sprawie 
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wewnętrznych służb ochrony działających na terenach komórek jednostek 
organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. m 58,poz. 619, ze zm.) 
Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający nakłada na wykonawcę obowiązek rozpoczęcia 
procedury objęciajednostki organizacyjnej wykonawcy militaryzacją, skoro te działania nie 
leżą w kompetencjach przedsiębiorców tylko Instytucji Państwa. W tej kwestii 
wypowiedział się Dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego„ Ministerstwa 
Obrony Narodowej" w piśmie z dnia 3.l l.2016 roku wskazując, iż cyt: „ i-vykonawca może 
zostać o~ięty działaniami do militaryzacji po spełnieniu okreHonych warunków. Po 
pierv.isze musi zostać nałożone zadanie na rzecz obronnofri państwa z zakresu szczególnej 
ochrony obiektów o szczególnym znaczeniu do bezpieczeństwa i obronnofri państwa. Po 
drugie organ włafriwv w tych sprmvach musi wvstqpić do Radv Afinistrów z wnioskiem o 
objęcie firmy przygotowaniami do militaryzacji. (. .) Należy dokładnie podkreślić, że 

nałożenie powyższych zadań zobowiązi~iefirmę do podjęcia w czasie pokoju realizacji zadań 
o charakterze planistyczno-uzupelnieniowym(. . .) " 
Odpowiedź 5 
Odpowiedź zawarta jest w wymienionych aktach normatywnych. W przypadku ogłoszenia 
wymienionych stanów służba ochrony realizująca zadania na rzecz zamawiającego nie może 
opuści ochranianego terenu. Nie powinno nadawać się przydziałów mobilizacyjnych 
żołnierzom rezerwy, którzy posiadają przydziały organizacyjno - mobilizacyjne do jednostek 
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych (SUFO) przewidzianych do militaryzacji, 
przeznaczonych do ochrony obiektów szczególnie ważnych dla bezpieczeństwa i obronności 
państwa oraz żołnierzom rezerwy przeznaczonych do nadania takiego przydziału. Dobór 
żołnierzy rezerwy na przydziały mobilizacyjne przez przedstawiciela jednostki wojskowej 
odbywa się każdorazowo, jeżeli zachodzi taka potrzeba. Wszystkie zmiany na przydziałach 
mobilizacyjnych powinny odbywać się za wiedzą i akceptacją dowódcy jednostki. 

Pytanie 6: 
Wnoszę o modyfikację zapisu w formularzu ofertowym: 
„Wyrażamy zgodę na realizację usług ochronnych po ogłoszeniu mobilizacji, 

wprO\vadzeniu stanu wojennego lub w czasie wojny na zasadach i w trybie określonym 
Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24 .11.2009 r.:v sprawie militaryzacji jednostek 
organizacyjnych wykonujących zadania aa rzecz obronności lub bezpieczeństwa państwa 
(Dz. U. z 2009 r nr 210, poz. 1612), Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z 
19.06.1999 r. w sprawie ochrony przez SUFO terenów', komórek i jednostek 
organizacyjnych resortu obrony narodowej (Dz. U. Nr 60 poz. 647, ze zm.) oraz 
Rozporządzeniu Ministra Obrony Narodowej z dnia 02.06. 1999 r. w sprawie wewnętrznych 
służb ochrony działąjących na terenach komórek ijednostek Qrganizac),jnych resortu obrony 
narodowej (Dz.U.nr 58, poz. 619, -ce ~zm .)" 

Odpowiedź 6 
Zamawiający nie zmienia zapisów formularza. 

Pytanie 7: 
Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie 
umowy za wypowiedzeniem tj. : „każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z 
zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia". Zaznaczam, iż sytuacja 
Zamawi <:jącego przy kształtowaniu treści mnowyjest silniejsza, dlatego powinien on brać pod 
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uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek 
prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia 
wnowy przyslug~jące obu stronom z okresem wypowied zenia umożliwiającym drugiej 
stronie dostosowanie się do sytuacji. jest w opinii Wykonawcy celowe. 
Odpowiedź 7 
W oparciu o Pytanie Wykonawcy dodano zmodyfikowany zapis § 12 (Rozwiązanie i 
wypowiedzenie Umowy) i ust. 4 przyjął następujące brzmienie: „Każda ze Stron ma prawo 
wypowiedzieć niniejszą Umowę z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia ze 
skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego." 

Pytanie 8: 
Czy w ochronie całodobowej Zamawiający dopuszcza zmianowość składów zmiany co 24 
godziny. 
Odpowiedź 8 
Tak. 

Pytanie 9: 
Kwestia pojazdów, czy Zamawiający potwierdza. że spełnieniem minimalnych wymagań 
będzie zapewnienie pojazdu osobowo -terenowego dla ochrony wewnętrznej oraz pojazdu 
osobowego dl a zewnętrznej grupy interwencyjnej. 
Odpowiedź 9 
Samochód dla zewnętrznej grupy interwencyjnej. 

Pytanie 10: 
Ile szacunkowo w skali nues1ąc przejedzie pojazd osobowo- terenowy przeznac zony dla 
ochrony wewnętrznej . parametr istotny dla potrzeb tankownia 
Odpowiedź 10 
Brak zasadności pytania. 

Pytanie 11: 
Czy Zamawiający będzie wymagał w realizacji usługi montażu budek wartowniczych i jeśli 
tak, w jakiej odległości od łącza elektrycznego będą usytuowane budki wartownicze 
zamontowane przez Wykonawcę. 

Odpowiedź 11 
Nie. 

Pytanie 12: 
Proszę o jednoznaczne określenie . czy wymagane będą Grupy Interwencyjne ( ochrona 
doraźna ) ponieważ Zamawiający używa tej nazwy również dla patroli zmotoryzowanych ze 
składy zmiany. 
„Grupa interwencyjna - 2 pracowników ochrony (spośród osób danej zmiany), w tym 
dowódca ochrony, którzy są w stanie podjąć działanie w czasie nie dłuższym niż 10 min. 
od otrzymania sygnału od Oficera Dyżurnego AMW bądź od ochrony AMW oraz są 
dodatkowo wspomagani przezgrnpęzewnętrzną ... " 
Zaznaczamy. że grupę interwencyjną formalizuje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA 
SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków 
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przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji gdzie 
„udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie" 
czyli nie stacjonują na terenie chronionym, co więcej nie są 'vyposażone w określone 
urządzenia. 

Odpowiedź 12 
Jedna grupa interwencyjna - wyznaczona ze składu danej zmiany, wspomagana patrolem 
interwencyjnym na pojeździe. 

Pytanie 13: 
Zamawiający opisuje konieczność montowania punktów umożliwiających odczyt i wydruk 
potwierdzający czas i miejsce \\:jkonywanych zadai1 ochronnych na terenie ochranianego. Jest 
kilka posterunków zatem, ile urządze11 -rejestratorów będzie wymaganym minimum 
Odpowiedź 13 
Około 15 punktów kontrolnych wzdłuż dwóch tras patrolowych. 

Pytanie 14: 
Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga od pracowników poświadczeń bezpieczei1stwa 
o klauzuli co najmniej Poufne, czy dokumentacja ochrony dostępna pracownikom będzie 
oznaczona taką klauzulą? 
Odpowiedź 14 
Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 
2016 r„ poz 1167). Zamawiający pozostawia sobie zabezpieczenie w stosunku do 
pracowników posiadających kluczowe stanowiska, mowa o dowódcy ochrony, na którym 
spoczywa obowiązek nadzorowania i kierowania powierzonym mu systemem ochrony 
realizowanym u Zamawiającego. Zamawiający ma pewność, iż w przypadku posiadanego 
wymaganego poświadczenia bezpieczeństwa o klauzuli Poufne w stosunku do osoby istnieje 
ustawowa przesłanka, że daje ona rękojmię zachowania tajemnicy. 
W przypadku upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych nie prowadzi się 

postępowania sprawdzającego, przez co Zamawiający w tym przypadku nie ma pewności czy 
kluczowe stanowisko zostanie obsadzone pracownikiem, który taka rękojmię daje. 

Pytanie 15: 
Wnosimy o modyfikację SIWZ i zmianę kwalifikacji pracowniczych poprzez 
dopuszczenie do realizacji zadaną na wszystkich postemnkach pracowników z 
dopuszczeniem do dokumentów niejawnych o klauzuli Zastrzeżone . W naszej ocenie 
pracownicy nie będą mieli bezpośredniego dostępu do dokumentacji Poufnej, a utrzymanie 
tego wymogu ogranicza dobór kadry wyspecjalizowanej w ochronie z bronią. 
Odpowiedź 15 
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ. 

Pytanie 16: 
Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, 
Zamawiający oprócz wymogu urnowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w 
gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego 
samego pracownika? 
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Odpowiedź 16 
Zamawiający nie przewiduje innej formy zatrudnienia pracownika ochrony aniżeli w oparciu 
o umowę o pracę(§ 3 ust. 1 lit b: Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na podstawie 
umowy o pracę wszystkich osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia 
jeżeli wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. -Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666, z późn. zm.) 
Ponadto, zgodnie z wymogami prawa, osoba zatrudniona w oparciu o umowę o pracę, nie 
może wykonywać na rzecz tego samego pracodawcy tożsamych rodzajowo prac co objęte 
stosunkiem pracy. Stanowi to obejście przepisów o czasie pracy w godzinach nadliczbowych 
oraz przep1sow dotyczących składek na ubezpieczenie społeczne. Wobec tego, 
świadczenie tej samej rodzajowo pracy co określona w umowie o pracę poza normalnym 
czasem pracy na podstawie umów cywilnoprawnych jest kontynuowaniem stosunku pracy w 
godzinach nadliczbowych (orzeczenia: wyrok SN z 30 czerwca 2000 r. II UKN 523/99, 
OSNP 2002, Nr 1, poz. 22, wyrok SA w Gdańsku z 21 października 1994 r., III Aur 865/94, 
Pr. Pracy 1995, Nr 2, s. 40, wyrok SN z 12 kwietnia 1994 r., I PZP 13/94). 

Pytanie 17: 
Zamawiający w formularzu ofertowym wymaga: 

11 . Będziemy prowadzać stałe szkolenia pracowników ochrony oraz organizować ćwiczenia w 
strzelaniu z broni będącej na naszym wyposażeniu - co najmniej raz na dwa miesiące - jak 
również będziemy przedkładać Zamawiającemu dokumentację potwierdzającą ich odbycie 
(w postaci list wyników strzelania, informacji pisemnej lub innego dokumentu). 
W związku z ze zmianą par. 6 ust.3 pkt. 12 Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z 
dnia 11 grudnia 2013 r., które wszedł w życie 1.01.2014 r. ,wnosimy o modyfikację 
zapisów SIWZ oraz umowy w poniższym zakresie: 
'obowiązek bieżącego szkolenia przez przedsiębiorcę pracowników ochrony, o których 
mowa w pkt. 11, odbywania przez nich, co najmniej raz na kwartał, strzelań z broni będącej 
na ich wyposażeniu, w tym przedstawiania dowódcy ochranianej jednostki ich wyników, 
oraz udział w kwartalnych szkoleniach pozorowanych naruszeniem ochranianej jednostki 
wojskowej" 

Odpowiedź 17 
Zmodyfikowano zapis Umowy zgodnie ze zaktualizowanym stanem prawnym 
Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z dnia 11 grudnia 2013 r. (§ 6 ust. 3 Umowy): 
„Prowadzenia bieżących szkoleń pracowników ochrony dotyczących szczegółowych zadań 
zawartych w Instrukcji Ochrony AMW oraz odbywania strzelań z broni palnej będącej na ich 
wyposażeniu - co najmniej raz na kwartał oraz przedstawiania Zamawiającemu dokumentów 
potwierdzających odbyte strzelania w terminie pięciu dni od daty przeprowadzenia strzelania, 
a także branie udziału w kwartalnych szkoleniach pozowanych z naruszeniem ochranianej 
jednostki wojskowej. W przypadku zwolnienia lub urlopu pracownika ochrony, Wykonawca 
zobowiązany jest po przystąpieniu pracownika do realizacji zadań, w terminie do 5 dni 
zorganizować szkolenie strzeleckie i dostarczyć Zamawiającemu wyniki strzelania. 
Zamawiający zastrzega sobie prawo obserwacji prowadzonych szkoleń strzeleckich." 

Pytanie 18: 
Proszę o informację kto ma podpisać załącznik nr 9? 

I. Czy pełnomocnik konsorcjum ? 
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2. Czy pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych ? 
3. Czy osoba sprawuj ąca merytoryczny nadzór (szefochrony)? 

Odpowiedź 18 
Osoba ujęta w KRS bądź osoba do tej czynności upoważniona. 

Pytanie 19: 
Proszę o informację czy do oferty -załącznik nr 6 należy przedstawić wykaz pracowników 
ochrony fizycznej niezbędnych do zachowania ciągłości ochrony z uwzg l ędnieniem 24 
godzinnego systemu zmian, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia? Czy 
tylko wykaz osób odpowiedzialnych za merytoryczny nadzór nad pracownikami ochrony 
(szef ochrony) oraz pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych przeszkolonego 
przez służby ochrony państwa. 

Odpowiedź 19 
Tylko wykaz osób odpowiedzialnych za merytoryczny nadzór nad pracownikami ochrony 
(szef ochrony) oraz pełnomocnika ds . ochrony informacji niejawnych przeszkolonego 
przez służby ochrony pal'l stwa 

Pytanie 20: 
Zgodnie z rozdziałem V pkt 3 Ogłoszenia, „Zamawiający zgadza się na dołączenie listy osób, 
które będą rzeczywiście realizować usługę w obiektach zamawiającego do umowy. Do ofert 
natomiast Wykonawca dołączy wykaz osób odpowiedzialnych za merytoryczny nadzór nad 
pracownikami ochrony (szef ochrony) oraz pełnomocnika ds. ochrony informacji niejawnych 
przeszkolonego przez służby ochrony państwa". 
Czy poprzez określenie „szef ochrony" Zamawiający rozumie osobę, o której mowa w pkt 5 
ppkt 1) opisu przedmiotu zamówienia? 
Odpowiedź 20 
Tak. 

Pytanie 21: 
Jak długi jest termin związania ofertą w postępowaniu? Zamawiający nie sprecyzował tego w 
dokumentacji , a jest to informacja konieczna np. dla wystawienia gwarancji zapłaty wadium. 
Odpowiedź 21 
Odpowiedź zawarta w pakiecie zapytania i odpowiedzi I, zamieszczonym na stronie 
internetowej . 

Pytanie 22: 
Zgodnie z pkt 15 opisu przedmiotu zamow1enia, „formę zatrudnienia pracowników 
realizujących zamówienie wybiera Wykonawca". 
Natomiast zgodnie z §3 ust. 1 pkt 3 projektu umowy, „w trakcie realizacji zamow1enia 
Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy 
odnośnie spełniania przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących wskazane w punkcie 1 czynności". 
Czy Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę? 
Odpowiedź 22 
Tak. 
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Pytanie 23: 
W formularzu ofertowym Zamawiający zapisał, że wykonawca musi organizować ćwiczenia 
w strzelaniu co najmniej raz na 2 miesiące . 

Natomiast zgodnie z §6 ust. 3 projektu umowy, ćwiczenia w strzelaniu należy organizować co 
najmniej raz na kwartał. 
Proszę o ujednolicenie zapisów. 
Odpowiedź 23 
Ćwiczenia w strzelaniu należy organizować co najmniej raz na kwartał. 

Pytanie 24: 
W załączniku nr 7 do Ogłoszenia Zamawiający zapisał, że wykonawca musi złożyć 

oświadczenie o treści „dysponuję kwalifikowanymi pracownikami ochrony ( . . . ) 
posiadającymi pozwolenie na używanie broni długiej ze wskazaniem celu posiadania broni 
oznaczone lit. B". 
Zwracam uwagę, że Zamawiający nigdzie nie wskazał, że oczekuje realizacji usługi przez 
pracowników wyposażonych w broń długą. Kilkukrotnie natomiast wskazywał, że 

pracownicy na określonych posterunkach muszą być wyposażeni w pistolet lub rewolwer, 
które nie są bronią długą. 
Czy Zamawiający wymaga realizacji usługi przez pracowników wyposażonych w broń długą? 
Jeśli tak, to na których posterunkach? 
Odpowiedź 24 
Nie. 

Pytanie 25: 
W załączniku nr 9 do Ogłoszenia Zamawiający zapisał, że wykonawca musi złożyć 

zobowiązanie do nie ujawniania informacji uzyskanych w związku z postępowaniem. Z treści 
tego załącznika wynika również, że zobowiązanie musi być podpisane przez osobę 

posiadającą poświadczenie bezpieczeństwa. 

W jakim celu wykonawca ma złożyć to zobowiązanie, skoro dokumentacja postępowania jest 
publicznie dostępna? 
Co w sytuacji, gdy osoba uprawniona do reprezentowania wykonawcy w postępowaniu nie 
posiada poświadczenia bezpieczeństwa? 
Najakiej podstawie Zamawiający żąda przedstawienia takiego zobowiązania? 
Odpowiedź 25 
Zamawiający przewidywał możliwość wizji lokalnej, w czasie której Wykonawca zapoznaje 
się z rozmieszczeniem pomieszczeń podlegających szczególnej ochronie. W związku z tym 
wymagane jest zobowiązanie do nie ujawniania informacji uzyskanych w postępowaniu. W 
przypadku jej braku zobowiązanie takie nie będzie konieczne. 

Pytanie 26: 
W załączniku nr 12 do Ogłoszenia wykonawca ma przedstawić wykaz broni palnej. 
Natomiast pod tabelą Zamawiający zapisał, że „w przypadku zaznaczenia, że wykonawca 
będzie dysponował pojazdami przeznaczonymi do zabezpieczenia realizacji przedmiotu 
zamówienia, zobowiązany jest załączyć pisemne zobowiązanie innego podmiotu do 
udostępnienia pojazdów do wykonania zamówienia". 
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Czy Zamawiający wymaga realizacji zamówienia z wykorzystaniem pojazdów innych niż 
zewnętrzna grupa interwencyjna? 
Czy wykonawca ma przedstawić w wykazie broni również pojazd grupy interwencyjnej? 
Odpowiedź 26 
Nie. Nie. 

Pytanie 27: 
Czy wewnętrzna grupa interwencyjna (2 pracowników spośród pracowników zmiany) musi 
być wyposażona w pojazd? 
Odpowiedź 27 

Nie. 

Pytanie 28: 
W pkt 2 lit. h) opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający zapisał, że dyżurny ZCN musi 
posiadać „legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia fizycznego''. 
Czy Zamawiający ma na myśli legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej? 
Odpowiedź 28 
Tak. 

Pytanie 29: 
Zgodnie z §3 ust. 1 pkt 2) lit. a) projektu umowy, „wykonawca zobowiązuje 

się do realizacji usługi objętej przedmiotem umowy z zastrzeżeniem obowiązku zapewnienia 
pracy pracownikom wskazanym przez Zamawiającego w Załączniku nr 4 do Umowy" 
Jakie funkcje będą pełnić wskazane osoby? 
Czy wskazane osoby spełniają wszystkie wymagania wskazane w Ogłoszeniu? 
Czy wskazane osoby muszą zostać zatrudnione na podstawie umów o pracę w pełnym 
wymiarze czasu pracy? 
Czy wykonawca poniesienie jakiekolwiek negatywne konsekwencje w przypadku braku chęci 
podjęcia pracy przez wskazane osoby? 
Ile obecnie zarabiają wskazane osoby? 
Odpowiedź 29 
Wskazane osoby muszą spełniać wszystkie wymagania zawarte w Ogłoszeniu, a szczegółowe 
warunki ich zatrudnienia określa projekt umowy (załącznik nr 3). 

Pytanie 30: 
Zgodnie z §4 ust. 2 projektu umowy, na wykonawcy ciąży obowiązek spełnienia wymagań 
technicznych organizowanego magazynu uzbrojenia, wraz z odbiorem technicznym. 
Uwierzytelnioną kopię protokołu stwierdzającego spełnienie wymagań wykonawca musi 
przekazać Zamawiającemu przed terminem rozpoczęcia świadczenia usług ochronnych. 
Zwracam uwagę, że termin składania ofert wyznaczono na 13.12.2017, natomiast realizacja 
zamówienia rozpocznie się 31.12.2017. 
Uwzględniając czas niezbędny na badanie ofert i wybór oferty najkorzystniejszej , a następnie 
czas niezbędny na dokonanie odbioru magazynu przez Policję, niemożliwym jest spełnienie 
wskazanego wymogu. Wnoszę o jego wykreślenie, jako niemożliwego do zrealizowania 
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Odpowiedź 30 
W odpowiedzi informuję, że magazyn spełnia wszystkie formalne wymogi, nie wymaga 
wprowadzenia dodatkowych zabezpieczeń. Po stronie Wykonawcy spoczywa obowiązek 
ustalenia odbioru przez Policję i przedłożenia protokołu. 

Pytanie 31: 
Zgodnie z §5 ust. 4projektu umowy, wykonawca musi posiadać „polisę z tytułu 

odpowiedzialności cywilnoprawnej, obejmującą przedmiot niniejszej umowy na kwotę nie 
mniejszą niż 1 milion złotych". 
Czy Zamawiający wymaga polisy dedykowanej pod kontrakt (roszczenia mogą dotyczyć 
tylko szkód związanych z realizacją tej konkretnej umowy), czy może to być ogólna polisa 
OC wykonawcy (roszczenia mogą dotyczyć szkód związanych z realizacją wielu różnych 
umów wykonawcy)? 
Odpowiedź 31 
Ogólna polisa OC. 

Pytanie 32: 
Zgodnie z § 13 ust. 2 pkt 2) projektu umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo naliczenia 
kary umownej w wysokości 40% wartości brutto umowy w przypadkach, o których mowa w 
§ 12 ust. 3. 
Przepis § 12 ust. 3 brzmi następująco: „Wykonawcy nie będzie z tego tytułu przysługiwało 
jakiekolwiek odszkodowanie ani wynagrodzenie za pozostały okres". 
Proszę o wyjaśnienie powyższego zapisu. 
Odpowiedź 32 
Zamawiający zmienia zapis §13 ust. 2 pkt 2) projektu umowy, Zamawiającemu przysługuje 
prawo naliczenia kary umownej w wysokości 40% wartości brutto umowy w przypadkach, o 
których mowa w §12 ust. 1 i 5. 
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