
 

 

    Otwock,  dnia 29.01.2019r.  

ZP 1 - 2019 

Wyjaśnienia treści SIWZ 

Informacja dla Wykonawców 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: 

„Usługę całodobowej stacjonarnej (w obsadzie jednoosobowej) i mobilnej (za pomocą 

wsparcia tzw. mobilnej grupy interwencyjnej) ochrony fizycznej osób oraz 

zabezpieczenie przez Wykonawcę terenu użytkowanego przez SPZOZ Szpital 

Specjalistyczny MSWiA w Otwocku położony przy ul. Prusa 1/3 w Otwocku, w tym 

budynków oraz innego mienia znajdującego się na tym terenie" 

 

Szanowni Państwo, 

 

Uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia (dalej SIWZ) dotyczące przedmiotowego postępowania. 

Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie nr 1. 

Proszę o udzielenie informacji, czy zatrudnieni przez wykonawcę pracownicy ochrony  musze być 

pracownikami kwalifikowanymi / wpisani na listę Komendy Głównej Policji / 

 Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że pracownicy Wykonawcy ochraniający fizycznie teren Zamawiającego w 

tym budynki oraz inne mienie Zamawiającego przed przejawami niepożądanego i szkodliwego 

działania osób trzecich  - pełniący całodobową, stacjonarną ochronę w siedzibie Zamawiającego – 

nie muszą być pracownikami kwalifikowanymi w myśl Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie 

osób i mienia, natomiast osoby podejmujące interwencję w formie załogi mobilnej muszą posiadać 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe (zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia): numer 

zaświadczenia dotyczące wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, 

aktualną legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej – numer i termin 

ważności. 

 

 



 

 

Pytanie nr 2. 

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób niepełnosprawnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dopuszcza zatrudnienie osób o niepełnosprawności lekkiej, pod 

warunkiem, iż nie będzie ona uniemożliwiała wykonywania obowiązków określonych w SIWZ. 

Pytanie nr 3. 

W projekcie umowy jest zapis, że faktury za ochronę obiektu  będą wystawiane  dla Sądu 

Okręgowego.... proszę o wyjaśnienie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż jest to omyłka pisarska. Zamawiający poprawił oczywistą omyłkę. 

 

Pytanie nr 4. 

Proszę o przesłanie załączników w formie edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż udostępnia załączniki w formie edytowalnej.  

 

Pytanie nr 5. 

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające 

orzeczony stopień niepełnosprawności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 2. 

 
Pytanie nr 6. 

Proszę o informację, czy wszystkie roboczo – godziny mają być realizowane na podstawie umowy  

o pracę, czy też Zamawiający dopuszcza umowy dzielone (umowa o pracę oraz umowa zlecenie). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie określa w jaki sposób Wykonawca powinien zatrudniać pracowników. 

Zamawiający wskazuje, iż obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o przestrzeganie przepisów 

związanych z zatrudnianiem pracowników i pracą w godzinach nadliczbowych. Zamawiający dla 

zmodyfikował SIWZ w tym zakresie. 

 
Pytanie nr 7. 



 

 

Czy w przypadku, gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyżej pełnego etatu, Zamawiający 

oprócz wymogu o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę 

zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie będzie ingerował w procedury wewnętrzne Wykonawcy. 

Zamawiający wskazuje, iż obowiązkiem Wykonawcy jest dbanie o przestrzeganie przepisów 

związanych z zatrudnianiem pracowników i pracą w godzinach nadliczbowych. 

 
Pytanie nr 8. 

Czy Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy realizujący przedmiot zamówienia byli 

pracownikami kwalifikowanymi? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż udzielił odpowiedzi w pytaniu nr 1. 

 
Pytanie nr 9. 

Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z 

dostępem do energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż z tytułu poboru energii elektrycznej oraz wody i wytwarzania ścieków 

pobierane będą opłaty w cyklu miesięcznym. W pomieszczeniu zamontowano licznik elektryczny 

oraz wodomierze. Na podstawie odczytów będą naliczane opłaty z tytułu korzystania z ww. 

mediów. Zamawiający udostępni bezpłatnie pomieszczenie, w którym pracownicy Wykonawcy 

będą pełnić służbę. 

 
Pytanie nr 10. 

Proszę o potwierdzenie – Wykonawca w trakcie trwania kontraktu odpowiedzialny będzie za 

kwartalny serwis systemów alarmowych zainstalowanych obecnie na obiekcie Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, iż w trakcie trwania umowy Wykonawca odpowiedzialny będzie za 

serwisowanie, przeglądy i naprawy systemów alarmowych rozmieszczonych w budynkach 

Zamawiającego. 

 
Pytanie nr 11. 



 

 

W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy z 

dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej: Pzp) w brzmieniu nadanym 

przez art. 120 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. z 

2018 r. poz. 2215, dalej: ustawa o PPK), wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ postanowień 

odpowiadających treści art. 142 ust. 5 Pzp w jej nowym brzmieniu oraz postanowień odnoszących 

się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie zgodnie z 

brzmieniem art. 135 ustawy o PPK tj. postanowień w brzmieniu: 

„Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę,. 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany w SIWZ. 

 
Pytanie nr 12. 

Wnoszę o wykreślenie wymogu dotyczącego przedłożenia zaświadczeń o niekaralności z 

Krajowego Rejestru Karnego Rozdział III pkt 3 SIWZ i zastąpienie zaświadczenia dokumentem w 

postaci oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o niekaralności. GIODO z dnia 15.02.2013 w 

sprawie żądania informacji z KRK zajęło negatywne stanowisko, które powinno być przestrzegane 

przez instytucje Zamawiających. Zaznaczamy, iż wewnętrze zarządzenia Zamawiającego nie mogą 

uchylać ustawy, stąd wnioskujemy o uznanie wyłącznie oświadczeń o niekaralności pracowników 

złożonych przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wprowadza zmian w tym zakresie. Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym 

wprowadza wyjątki, w których można skorzystać z prawa wymagania zaświadczenia o 

niekaralności. Zamawiający jest zakładem opieki zdrowotnej podległym Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, o charakterze specjalistycznym, wobec czego uzasadnionym jest 



 

 

wykonywania obowiązków wynikających z umowy na terenie tego typu jednostki przez osoby nie 

karane za przestępstwa popełnione z winy umyślnej.  

 

Pytanie nr 13. 

Proszę o wydłużenie czasu dojazdu grupy interwencyjnej w pkt. 4 Załącznika nr 1 do SIWZ 

Załącznika nr 1 do umowy do 20 min. w dzień i w nocy, jeżeli Zamawiający nie wymaga grupy 

interwencyjnej dedykowanej pod kontrakt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na zmianę SIWZ. 

 

Pytanie nr 14. 

Proszę o podanie przybliżonych kosztów zużycia mediów, o których mowa w par. 3 pkt. 6 umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż w skali roku opłaty z tytułu poboru energii elektrycznej wynoszą ok. 

450,00 zł brutto, z tytułu wykorzystania wody i ścieków ok. 350,00 zł brutto. Zamawiający 

informuje, iż wskazane kwoty są orientacyjne i mogą ulec zmianie w zależności od cen 

jednostkowych za energię elektryczną, wodę i ścieki. 

 

Pytanie nr 15. 

Proszę o informację, w jakim celu Zamawiający wymaga od pracowników ochrony skierowanych 

do realizacji niniejszego zamówienia zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy 

na wysokości – Załącznik nr 2 do SIWZ Załącznik nr 2 do umowy pkt. 6. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż zmodyfikował SIWZ, wykreślając zapis. 

 

Pytanie nr 16. 

Proszę o informację – czy Wykonawca przez zapis w par. 4 pkt. 3 umowy ma rozumieć, że 

Zamawiający wymaga dodatkowego ubezpieczenia NNW? 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że wymaga ubezpieczenia NNW oraz OC. 

 

Pytanie nr 17. 

Czy Zamawiający przewiduje możliwość wymiany pojedynczych osób składu osobowego 

dedykowanego do realizacji zamówienia? 



 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż § 2 ust. 2 reguluje powyższą możliwość. 

 

Pytanie nr 18. 

„Czy Zamawiający przewiduje dodatkowe dozory grup interwencyjnych, prócz podjazdów w 

określonych czasach?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wymaga dodatkowych dozorów grup interwencyjnych poza 

dozorami zgodnie z zapisami SIWZ. 

 

Dodatkowo Zamawiający informuje, że dokonał zmiany kryterium oceny ofert. Zastąpił 

kryterium „Zatrudnienie osób bezrobotnych” na kryterium „Czas dojazdu grupy interwencyjnej”. 

W ramach niniejszego kryterium Wykonawca może otrzymać łącznie maksymalnie 10 pkt.  

0 pkt – otrzyma Wykonawca, który zaoferuje czas dojazdu grupy interwencyjnej w godzinach 

nocnych od 6 do 8 minut; 

10 pkt - otrzyma Wykonawca, który zaoferuje czas dojazdu grupy interwencyjnej w godzinach 

nocnych do 5 minut; 

10% - waga kryterium.  

Ocena ofert w ramach tego podkryterium zostanie przeprowadzona na podstawie informacji 

wskazanych przez Wykonawcę w formularzu oferty, stanowiącym Załącznik Nr 2 do specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia, tj. Wykonawca zobowiązany będzie do określenia w formularzu 

ofertowym odpowiednio czasu dojazdu grupy interwencyjnej w godzinach nocnych.  

W przypadku, gdy Wykonawca w formularzu ofertowym nie poda czasu dojazdu grupy 

interwencyjnej w godzinach nocnych Zamawiający uzna, iż Wykonawca zaoferował najdłuższy czas 

dojazdu, tj. 8 minut, w związku z czym nie zostaną mu przyznane punkty w przedmiotowym 

kryterium. 

  

Zamawiający informuje, że w związku z dokonanymi wyjaśnieniami treści SIWZ dokonuje 

zmiany treści SWIZ– zmiany zaznaczono na czerwono oraz dokonuje zmiany terminu składania i 

otwarcia ofert.  

1)  Oferty należy składać w SPZOZ SZITAL SPECJALISTYCZNY MSWiA W OTWOCKU ul. B. 

Prusa 1/3, 05-400 Otwock, sekretariacie w terminie 05 lutego 2019 r. godz. 9:30, pod 

rygorem zwrotu bez otwierania oferty złożonej po tym terminie, bez względu na przyczyny 



 

 

opóźnienia.   

2)  Dopuszczalne jest składanie ofert drogą pocztową z zastrzeżeniem, że decyduje data i 

godzina dostarczenia przesyłki na wskazany w pkt 1 adres Zamawiającego, a nie data 

stempla pocztowego (nadania).   

3) Otwarcie ofert odbędzie się w dniu 05 lutego 2019 r. o godzinie 10:00. 

  

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia treści SIWZ na stronie internetowej, na której 

udostępniona jest SIWZ. 

 

Dyrektor 

SP ZOZ Szpitala Specjalistycznego 
MSWiA w Otwocku 

/-/ Dariusz Kołodziejczyk 
 


