
 

 

34/12/20/DZA/RN      Jastrzębie-Zdrój, dnia 15.12.2020 r. 

 

 

        Oferenci biorący udział  

w przetargu nr 01/11/20 

 

 

Dot. Przetargu nieograniczonego nr 01/11/20, którego przedmiotem jest świadczenie 

usług podwykonawstwa ochrony mienia na rzecz JSW Ochrona Sp. z o.o. 

 

 W związku z pytaniami zadanymi przez Oferenta biorącego udział w przetargu oraz 

zgodnie z §20 Regulaminu określającego zasady Postępowania o Udzielenie Zamówienia 

oraz zawierania umów na dostawy, usługi i roboty budowlane w JSW OCHRONA Sp. z o.o. 

nieobjęte ustawą Prawo Zamówień Publicznych przesyłamy treść pytań i udzielonych 

odpowiedzi. Jednocześnie informujemy, że została zachowana oryginalna pisownia 

nadesłanych pytań. 

Pytanie 1 

W związku z chęcią przystąpienia do złożenia oferty w ww. postępowaniu prosimy o udzielenie 

następujących informacji: 

 

1. W związku z zapisem, z którego wynika, iż Zamawiający nie dopuszcza wspólnego ubiegania 

się Wykonawców o przedmiotowe zamówienie wnosimy o wykreślenie wskazanych 

postanowień, bowiem bezpodstawnie, istotnie ograniczają one konkurencję w przedmiotowym 

postępowaniu a dodatkowo spowodują istotny wzrost cen, jakie będą mogły zostać 

zaoferowane. 

W uzasadnieniu niniejszego wniosku należy wskazać, iż jak wynika z analizy rynku, którą 

chcący racjonalnie wydatkować środki Zamawiający powinien brać pod uwagę ustalając 

zasady danego postępowania większość największych wykonawców świadczących usługi 

ochrony ubiega się o postępowania wspólnie, w ramach konsorcjów, oferując w ten sposób 

zamawiającym dużo korzystniejsze finansowo warunki korzystając z efektu skali zarówno w 

zakresie korzystniejszych warunków nabycia niezbędnych przedmiotów jak i zatrudnienia 



 

 

osób do realizacji przedmiotu zamówienia, bez wątpienia tak korzystnych finansowo 

warunków nie jest w stanie zapewnić żaden wykonawca składający ofertę, jako pojedynczy 

wykonawca. Wreszcie w przypadku oferty wspólnej istnieje większe prawdopodobieństwo 

należytego i terminowego wykonania powierzonej usługi, bowiem nawet gdyby jeden z 

konsorcjantów z jakichś powodów miał problem z wykonywaniem usług, to drugi konsorcjant 

jest zainteresowany „pomocą” tak, aby cała usługa została prawidłowo wykonana. 

Dodatkowo należy podkreślić, iż w przypadku nie wykonania bądź nienależytego wykonania 

powierzonej usługi w przypadku oferty wspólnej istnieje większe prawdopodobieństwo, iż 

zamawiający będzie mógł szybciej i w pełnym zakresie uzyskać naprawienie wyrządzonych z 

tego tytułu szkód z majątku konsorcjantów niż tylko jednego wykonawcy. Natomiast dla 

przeciw wagi trudno doszukać się obiektywnie uzasadnionych powodów dla utrzymania 

obecnego ograniczenia mając w szczególności na uwadze, że Zamawiający poprzedza 

zawarcie umowy pozyskaniem ofert w trybie konkurencyjnym właśnie po to, aby uzyskać 

korzystną cenę. 

Z ostrożności należy również wskazać, iż niezależnie od tego, iż postępowanie nie jest 

prowadzone według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych to realizacja zlecanej 

usługi jest finansowana ze środków publicznych a zatem zamawiający jest zobowiązany 

dodatkowo do stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, a w tym w szczególności 

art. 44 ust. 3 nakazującego wydatkowanie środków publicznych w sposób oszczędny i celowy z 

uzyskiwaniem najlepszych efektów z posiadanych nakładów, o co będzie niezwykle trudno 

eliminując z postępowania oferty wspólne gwarantujące największe oszczędności. 

Odpowiedź : 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 
Pytanie 2 

2. Dot. zapisów: 

„Potwierdzenie w formie, że w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania 

ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie: wykonał co najmniej 

2 usługi ochrony obiektu w tym przynajmniej jedną usługę ochrony obiektu kolejowego w skład 

którego wchodzą tory, bocznice kolejowe i pozostała infrastruktura kolejowa o łącznej wartość 

co najmniej równej złożonej ofercie.” 



 

 

W związku z powyższym warunkiem bardzo proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający w tym 

zakresie uzna usługi realizowane na rzecz Kopalni Węgla Kamiennego, na których umowa 

ochrony obejmowała ochronę torów, bocznic kolejowych i innej infrastruktury kolejowej. 

Odpowiedź : 

Zamawiający uzna usługi realizowane na rzecz Kopalni Węgla Kamiennego, na których 

umowa ochrony obejmowała ochronę torów, bocznic kolejowych i innej infrastruktury 

kolejowej pod warunkiem, że jasno będą one precyzowały, że usługa obejmuje ochronę 

terenów infrastruktury kolejowej. 

 

Pytanie 3 

3. W związku z planowanym rozpoczęciem usługi w dniu 01.01.2021 r.- bardzo prosimy o 

informację z jakim wyprzedzeniem wybrany Wykonawca zostanie poinformowany o wyborze. 

Odpowiedź : 

Planowany termin informacji Wykonawcy o wyborze to 28.12.2020r.  

 

Pytanie 4 

4. W związku z planowanym rozpoczęciem usługi w dniu 01.01.2021 r.- bardzo proszę o 

potwierdzenie, że umowa z obecnym podmiotem została wypowiedziana lub  wygasa w dniu 

31.12.2020 r. 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie udziela informacji w tym zakresie. 

 

Pytanie 5 

5. Bardzo proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert 

częściowych na zadanie nr 1 lub zadanie nr 2. 

Odpowiedź : 

Zgodnie z punktem IV ust. 4 SIWZ każdy Wykonawca może przystąpić do wielu 

zadań ale nie może składać ofert wariantowych na wykonanie zamówienia. 

Możliwe jest zatem składanie ofert częściowych tj. tylko na zadanie nr 1 lub zadanie 

nr 2. 

 



 

 

Pytanie 6 

6.Bardzo proszę o informację jakim warunkiem w zakresie doświadczenia powinien wykazać 

się wykonawca, który składa ofertę tylko na zadanie nr 1 lub tylko na zadanie nr 2. 

Odpowiedź : 

Podany warunek dotyczy składania oferty na zadanie nr 1, na zadanie nr 2 lub na 

obydwa zadania. 

 

Pytanie 7 

7.Czy w przypadku składania oferty tylko na zadanie nr 2-  wystarczające będzie wykazanie się 

2 usługami ochrony obiektu bez konieczności wykazywania się jedną usługę ochrony obiektu 

kolejowego w skład którego wchodzą tory, bocznice kolejowe i pozostała infrastruktura 

kolejowa. 

Odpowiedź : 

Obydwa zadania dotycząca infrastruktury kolejowej a co za tym idzie podany 

warunek dotyczy obydwu zadań. 

 

Pytanie 8 

8.Dot. kryterium oceny ofert – „termin płatności” 

Proszę o informację jaki jest możliwie najdłuższy termin płatności, który może podać 

wykonawca? 

Przypominamy, że 1 stycznia 2020 r. weszły w życie istotne przepisy ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1649, dalej: 

„Ustawa”). Ustawa podtrzymuje regulacje pozwalające na ustanawianie terminów zapłaty 

dłuższych niż 60 dni w relacjach symetrycznych (tj. pomiędzy dużymi przedsiębiorcami lub 

pomiędzy podmiotami sektora MŚP) pod warunkiem, że ustalenie to nie jest rażąco 

nieuczciwe wobec wierzyciela. Ciężar dowodu w zakresie uzasadnienia dłuższego terminu 

spoczywa na dłużniku. Z kolei termin zapłaty w transakcjach asymetrycznych, w których 

dłużnikiem jest duży przedsiębiorca, a wierzycielem, mikro, mały lub średni przedsiębiorca 

nie może obecnie przekraczać 60 dni od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku 

(postanowienie umowne określające dłuższy termin jest nieważne). Regulacja ustanawia 



 

 

także sankcję w postaci prawa wierzyciela do wypowiedzenia lub odstąpienia od umowy, w 

której termin płatności w sposób nieuzasadniony przekracza 120 dni. 

W związku z powyższym prosimy o określenie maksymalnego terminu płatności jaki może 

zadeklarować Wykonawca. 

Proszę również o określenie statusu wielkości przedsiębiorstwa Zamawiającego. 

Odpowiedź : 

Zamawiający jest dużym przedsiębiorstwem. Maksymalny zadeklarowany termin 

płatności powinien być zgodny z Ustawą o przeciwdziałaniu nadmiernym 

opóźnieniom w transakcjach handlowych oraz Ustawą z dnia 19 lipca 2019r. o 

zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia zatorów płatniczych. 

 

Pytanie 9 

9.Proszę o informację czy zamawiający przewiduje negocjacje w zakresie ceny, czy również w 

zakresie deklarowanego terminu płatności. 

Odpowiedź : 

Zamawiający przewiduje negocjacje w zakresie obydwu kryteriów z zastrzeżeniem 

odpowiedzi na pytanie numer 8. 

 

Pytanie 10 

10. Biorąc pod uwagę okres realizacji zamówienia – tj. 24 miesiące oraz w związku z brakiem 

we wzorze umowy postanowień dot. zmiany wynagrodzenia Wykonawcy wnioskujemy o ich 

wprowadzenie poprzez dodanie do treści wzoru umowy postanowień w brzmieniu: 

1.„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. 

2. Każda ze stron umowy, w przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 142 ust. 5 pkt 

1-3 ustawy Pzp w terminie 3 miesięcy od dnia opublikowana przepisów będących podstawą 

zmiany, może zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o przeprowadzenie 

negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. W przypadku zaistnienia zdarzeń o jakich mowa w art. 142 ust. 5 pkt 4 ustawy 

Pzp każda ze stron może, po dokonaniu wpłat do pracowniczych planów kapitałowych za 

pierwszy miesiąc rozliczeniowy, zwrócić się do drugiej strony z pisemnym wnioskiem o 

przeprowadzenie negocjacji dotyczących zawarcia porozumienia w sprawie odpowiedniej 

zmiany wynagrodzenia. 

3. Przez odpowiednią zmianę wynagrodzenia, o której mowa w ust. 2, należy rozumieć: 

a) zmianę stawki podatku od towarów i usług, 

b) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia wynikających z podwyższenia 

dotychczasowej kwoty minimalnego wynagrodzenia, przysługującego odpowiednio osobom 

biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w sprawie zamówienia, 

c) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia wynikających z podwyższenia 

dotychczasowej kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, przysługującego 

odpowiednio osobom biorącym udział w realizacji części pozostałej do wykonania umowy w 

sprawie zamówienia,  

d) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia oraz drugiej strony umowy o pracę lub 

innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek 

od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 

cywilnoprawnej zawartej przez Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, wynikających z zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub 

ubezpieczeniom zdrowotnym lub wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne 

przysługującego odpowiednio biorącym udział w realizacji części zamówienia pozostałej do 

wykonania, przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia neto tych osób, 



 

 

e) sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia z tytułu zatrudnienia osób na 

podstawie  umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej oraz drugiej strony umowy o pracę 

lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej Wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek 

od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 

cywilnoprawnej, zwartej przez Wykonawcę z osobą fizyczna nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, wynikających z zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych 

planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o 

pracowniczych planach kapitałowych, przysługującego odpowiednio biorącym udział w 

realizacji części zamówienia pozostałej do wykonania, przy założeniu braku zmiany 

wynagrodzenia neto tych osób. 

4. Zmiana wynagrodzenia wykonawcy o jakiej mowa w ustępie 1 -3 niniejszego paragrafu 

dokonuje się w zakresie wynagrodzenia należnego wykonawcy, poczynając od dnia wejścia w 

życie przepisów prawa będących podstawą zmiany: 

a) wysokości podatku od towarów i usług, 

b) wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia,  

c) wysokości kwoty minimalnej stawki godzinowej wynagrodzenia, 

d) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniom zdrowotnym, 

e) wysokości stawki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

f) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

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

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „a” niniejszego paragrafu, wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się, a określona w umowie (aneksie) wartość brutto 

wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ustępie 4 lit „b-f” niniejszego paragrafu Wykonawca 

przedstawia: 

a) zamawiającemu kalkulację wzrostu kosztów wyliczenia odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia, 

b) na wniosek zamawiającego, na potwierdzenie kalkulacji o której mowa w niniejszym 

punkcie lit. „a”, aktualne umowy o pracę lub umowy cywilnoprawne zawarte z osobami 

biorącymi udział w realizacji zamówienia,   



 

 

c) na wniosek zamawiającego skierowany nie wcześniej niż w terminie 30 dni od daty 

wejścia w życie przepisów będących podstawą wprowadzenia zmiany o jakiej mowa w 

niniejszym punkcie lit. „a”, odpowiednio umowy o pracę/ aneksy do umowy o pracę bądź 

umowy cywilnoprawne/ aneksy do umów cywilnoprawnych - potwierdzające odpowiednią 

zmianę wynagrodzenia.  

7. Nie zawarcie w terminie nie dłuższym niż miesiąc od dnia złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 2, porozumienia w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, uprawnia każdą ze 

stron do rozwiązania umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Rozwiązanie umowy nie stanowi nienależytego wykonania lub niewykonania umowy.  

8. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy z zachowaniem dwumiesięcznego okresu 

wypowiedzenia należy złożyć w terminie nie później niż w ciągu 30 dni od dnia zakończenia 

negocjacji. Przez zakończenie negocjacji strony rozumieją nie osiągnięcie przez strony 

porozumienia w zakresie przedmiotu negocjacji w maksymalnym terminie 30 dni od daty 

wpłynięcia wniosku, o którym mowa w ustępie 2, do drugiej strony. 

9. Zmiany o których mowa wymagają zawarcia aneksu/ porozumienia do umowy o 

zamówienie.” 

Konieczność oszacowania przez wykonawcę wartości usługi na okres 24 miesięcy w obecnej 

sytuacji dynamicznie zmieniającej się polityki Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej jest 

nierealnym, pomimo starań wykonawcy do zachowania najwyższej staranności w niniejszej 

wycenie. Próby przewidzenia wzrostu minimalnych wynagrodzeń dla pracowników w okresie 

2 lat spowodować mogą wysokie oszacowanie ryzyka wykonawców, które skutkować będzie 

zawyżonymi cenami dla zamawiającego lub odwrotnie, niedoszacowania kosztów 

pracowniczych co spowoduje zagrożenie realizacji usługi. Pragniemy podkreślić , iż koszty 

pracownicze stanowią od 80 do 95% wartości realizacji usługi. 

Odpowiedź : 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

 

 

 

 



 

 

Pytanie 11 

11.Dot. zał. nr 1 – lokalizacja D – proszę o wyjaśnienia w zakresie zapisu:  

„Lokalizacja D - ochrona od godz. 14.00 w soboty do godz. 6.00 w poniedziałek, pełniona przez 

mobilny patrol interwencyjny (dotyczy budynku biurowego) pozostała część lokalizacji D 

,,Stacja Jastrzębie” - 7 dni w tygodniu 2/24h” 

Co oznacza ww. zapis (2/24)- czy wykonawca powinien zapewnić 2 osoby na zamianę na 

posterunek? Czy dwie osoby na dobę (tj. 1 osobę na zmianę)?  Czy pracownik powinien posiadać 

wpis na listę pracowników kwalifikowanych? Czy dodatkowo oprócz pracownika Wykonawca 

ma zapewnić patrol interwencyjny od 14:00 sb do 6:00 w pn? 

Odpowiedź : 

Dla budynku biurowego służba będzie pełniona od godziny 14:00 w soboty do godziny 

6:00 w poniedziałki przez mobilny patrol interwencyjny. Dla pozostałych części 

lokalizacji Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia służby pełnionej przez 

mobilny patrol dwa razy na dobę przez jedna godzinę. 

Patrol powinien składać się z pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej. 

 

Pytanie 12 

12. Dot. zadania nr 1 – jak dokładnie powinna wyglądać ochrona realizowana przez mobilny 

patrol interwencyjny? 

Czy patrol ma za zadnie dokonywania objazdów/ obchodów poszczególnych obiektów? 

Prosimy o szczegóły dot. wykonywania usługi przez patrol mobilny. Z jaka częstotliwością, w 

jakich godzinach? Ile trwa objazd/ obchód na poszczególnych obiektach? Ile czasu patrol 

powinien spędzić na poszczególnych obiektach? Jakie są zadania patrolu na poszczególnym 

obiekcie? 

Czy patrol powinien stale przebywać na chronionym obiekcie w godzinach określonych przez 

Zamawiającego? 

Odpowiedź : 

Zgodnie z zapisami w SIWZ. 

 

 



 

 

Pytanie 13 

13. Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza zapewnienie jednego wspólnego 

mobilnego patrolu interwencyjnego dla wszystkich obiektów zadania nr 1?` 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wskazuje na wymaganą ilość patroli interwencyjnych na 

wskazanych obiektach. 

 

Pytanie 14 

14. Dot. zadania nr 1- prosimy o informację czy mobilny patrol interwencyjny/ grupa 

interwencyjna jest zgodna z definicją  grupy interwencyjnej w myśl zapisów rozporządzenia 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych 

uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 

i amunicji tj.: „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.” 

Odpowiedź : 

Zamawiający pod pojęciem: mobilnego patrolu inferencyjnego” ma na myśli patrol 

interwencyjny składający z pracowników posiadający wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego. 

 

Pytanie 15 

15. Czy mobilny patrol interwencyjny ma być dwuosobowy, czy może być jednoosobowy? 

Odpowiedź : 

Wymagane jest aby patrol interwencyjny był dwuosobowy. 

Patrol powinien składać się z dwóch pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej. 



 

 

 

Pytanie 16 

16. Czy mobilny patrol interwencyjny ma być uzbrojony? 

Odpowiedź : 

Mobilny patrol interwencyjny powinien być wyposażony w środki przymusu 

bezpośredniego. 

 

Pytanie 17 

17. Czy pracownicy mobilnego patrolu interwencyjnego maja posiadać wpis na listę 

pracowników kwalifikowanych? 

Odpowiedź : 

Pracownicy mobilnego patrolu interwencyjnego powinni być wpisani na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

 

Pytanie 18 

18. Ile patroli dla zadania nr 1 Zamawiający oczekuje na każdym obiekcie w podanym 

przedziale czasowym? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie określa ilości patroli w zakresie większym niż zostało to wskazane 

w SIWZ.  

 

Pytanie 19 

19. Dot. zadania nr 1- Czy pojęcie „mobilny patrol interwencyjny” jest tożsamy z użytym przez 

Zamawiającego w pkt. B. c) pojęcia „grupa interwencyjna”? Czy oprócz mobilnego patrolu 

interwencyjnego Zamawiający wymaga działania dodatkowej grupy interwencyjnej? 

Odpowiedź : 

Pojęcie mobilny patrol interwencyjny nie jest tożsamy z  pojęciem grupa 

interwencyjna . Zamawiający nie wymaga dodatkowej grupy interwencyjnej. 

 

 

Pytanie 20 



 

 

20. Dot. zadania nr 1- Prosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający nie wymaga zapewnienia 

ochrony dla obiektów przez Wykonawcę poza godzinami wskazanymi dla poszczególnych 

lokalizacji -  tj. dla obiektu lokalizacja A- ochrona tylko w od godz. 6:00 w nd, święta do godz. 

16:00 dnia następnego? 

Czy jednak dla tego obiektu należy zapewnić np./ gotowość grupy interwencyjnej na 

wezwanie? 

Odpowiedź : 

Wykonawca nie wymaga zapewnienia ochrony dla obiektów przez Wykonawcę poza 

godzinami wskazanymi dla poszczególnych lokalizacji. 

 

Pytanie 21 

21. Czy Zamawiający wymaga określonego czasu reakcji patrolu interwencyjnego / grupy 

interwencyjnej w przypadku konieczności interwencji? 

Odpowiedź : 

Tego typu warunek nie został wskazany w SIWZ. 

 

Pytanie 22 

22. Zwracamy się z prośbą o udostępnienie Planu Ochrony oraz innych dokumentów dot. 

realizacji zamówienia. 

Odpowiedź : 

 Wszystkie dokumenty dot. realizacji zamówienia zostały dołączone do SIWZ. 
 

 

Pytanie 23 

23. Prosimy o informację czy Wykonawca ma uwzględnić w swojej ofercie koszty minimalnego 

wynagrodzenia na rok 2021? Czy jednak Zamawiający dokona waloryzacji wynagrodzenia 

Wykonawcy od stycznia 01.01.2021 r., w związku ze wzrostem kosztów wykonania zamówienia 

w związku z treścią Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 września 2020 r. w sprawie 

wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki 

godzinowej w 2021 r.? 

Odpowiedź : 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 



 

 

Pytanie 24 

24. Czy zamawiający oczekuje zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, czy jednak nie 

ingeruje w formę zatrudnienia pracowników? 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie ingeruje w formę zatrudnienia pracowników natomiast powinna być 

ona zgodna z Kodeksem pracy oraz kodeksem cywilnym.  

 

Pytanie 25 

25. Dot. zadania nr 2- zamawiający informuje, że średniomiesięczna ilość roboczogodzin na 

miesiąc wynosi 792 rbg. Ponadto Zamawiający informuje:: 

„Wykonawca będzie świadczył usługi stanowiące przedmiot umowy w systemie 

dwuzmianowym: 2 x 24h oraz 2 x 8h na posterunkach 1 i 2 oraz w służbie patrolowej” 

Ponadto zamawiający podaje następującą obsadę: 

„Ilość pracowników Wykonawcy niezbędna do prawidłowej realizacji umowy, 

w systemie na zmianowym: 

- w dni robocze — od 22:00 do 6:00 

- w sobotę, niedzielę i święta — całodobowo” 

Powyższe informacje są rozbieżne. 

Bardzo prosimy o podanie właściwej obsady na posterunkach 1,2, patrol jaką powinien przyjąć 

wykonawca. Prosimy o podanie ilości pracowników na zmianę i godzin świadczenia usługi. 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację treści SIWZ. Zamawiający podtrzymuje 

dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie 26 

26. Czy Wykonawca ponosi jakiekolwiek koszty związane z rejestracją czasu pracy 

pracowników ochrony, albo szkoleniami pracowników? 

Odpowiedź : 

Wykonawca rejestruje wykonanie usługi za pomocą czytników umożliwiających 

sprawdzenie częstotliwości kontroli chronionej infrastruktury oraz jest zobowiązany 



 

 

do skierowania pracowników na szkolenie w zakresie BHP i poruszania się po torach 

kolejowych organizowanym przez zamawiającego. 

 

Pytanie 27 

27. Czy zamawiający wymaga podpięcia sygnałów alarmowych do stacji monitorowania 

Wykonawcy? 

Odpowiedź :  

Zamawiający nie wymaga podpięcia sygnałów alarmowych do stacji monitorowania 

Wykonawcy. 

 

Pytanie 28 

28. Dot. zad. 1- Prosimy o informację czy wszystkie posterunki są objęte obowiązkową ochroną 

i planem ochrony? 

Odpowiedź : 

Żaden posterunek wskazany w SIWZ nie jest objęty obowiązkową ochroną ani planem 

ochrony. 

 

Pytanie 29 

W związku z chęcią przystąpienia do złożenia oferty w ww. postępowaniu prosimy o udzielenie 

następujących informacji: 

 

Dotyczy odpowiedzi Zamawiającego, z których wynika, iż Zamawiający nie dopuszcza  

podwykonawstwa. 

Wnosimy o wykreślenie wskazanych postanowień, bowiem bezpodstawnie, istotnie ograniczają 

one konkurencję w przedmiotowym postępowaniu a dodatkowo spowodują istotny wzrost cen, 

jakie będą mogły zostać zaoferowane. 

Należy wskazać, iż nie jest racjonalnym zarówno z punktu widzenia ceny jak i jakości 

otrzymanej usługi zakazywanie podwykonawstwa, bowiem powszechnie wiadomym jest, iż 

taki zakaz nie uwzględnia specyfiki usług stanowiących przedmiot w/w zamówienia należy, 

bowiem mieć na uwadze, iż na rynku usług ochrony istnieją firmy wyspecjalizowane w 

węższym zakresie tych usług tj. wykonywaniu czynności w zakresie grupy interwencyjnej 



 

 

równocześnie na rzecz kilku podmiotów, posiadające stosowny sprzęt i wyspecjalizowane 

zasoby osobowe, którym wykonawcy powierzają te czynności, jako podwykonawcom, co 

pozwala zapewnić Zamawiającym bardziej konkurencyjne ceny, bowiem nie muszą nabyć a 

tym samym uwzględnić w zaoferowanej Zamawiającemu cenie kosztów wyposażenia grupy. 

Z ostrożności należy również wskazać, iż niezależnie od tego, iż postępowanie nie jest 

prowadzone według przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych to realizacja zlecanej 

usługi jest finansowana ze środków publicznych a zatem zamawiający jest zobowiązany 

dodatkowo do stosowania przepisów ustawy o finansach publicznych, a w tym w szczególności 

art. 44 ust. 3 nakazującego wydatkowanie środków publicznych w sposób oszczędny i celowy z 

uzyskiwaniem najlepszych efektów z posiadanych nakładów, o co będzie niezwykle trudno 

eliminując z postępowania oferty wspólne gwarantujące największe oszczędności. 

Odpowiedź : 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 
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