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l.) W pkt' 12) 3. sformułowane zostało Ędanie przedłoŻenia oświadczenia o kancelarii
niejawnej. Czy mowa tu o kancelarii tajnej w nyśl zapisów usta\ł.y z dnia
5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr l82, poz. l2Ż8},
rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 201l roku (Dz. I"J. Nr 276. po'' t e3 l ) oraz
rozparządzenia Rady Ministrórv z dnia Ż9 maja 2012 roku w sprawie {lzycznego
stosowanych do zabezpteczenia informacji niejawnych (Dz. U. 201? poz. 683)t
W przypadku odpowiedzi twierdzącej. proszę o wyjasnienie konieczności posiadania
kancelarii tajnej, wymaganej wyłącznie przypadku przetwarzania dokun:entÓw oznaczonych
klauzlą ''tajne'' oraz "ściśle tajne'' (w specyfikacji istotnych warunków zamówienia mowa
jest jedynie o klauzli "zastrzeŻone" otaz warunku zatrudniania pełnomocnika ds. ochrony
informacji niejawnych), a także dla podmiotów posiadających świadectwo bezpieczeństwa
przemysłowego l stopnia (w SIWZ mowa jest jedynie o świadectwie stopnia 3).

2.) w pkt 12) l. podniesiona została konieczność załączenia do oferty rł'stępnej koncepcji
ochrony * proszę o doprecyzowanie w jakiej fonnię powinna być spórądronu tak*
koncepcja (plan, szkic, opis) oraz w jakich godzinach możliwe jest dokonanie wizji lokalnej
w celu przygotowania takowej koncepcji otaz z kim nalezy się w tym celu kontaktować.

Ad. 1.) ZarnawiĄący w pkt. 12) 3 SIWZ definiuje lYymóg posiadania przęz Wykonawcę
Kancelarii niejawnej, umozliwiającej przetwarzanie informacji niejawnych o klauzuli
,,zastrzeŻone'' lub ,,poufne''. Nie jest wymagane posiadanie Kancelarii Tajnej.

Ad. Ż.) Wniosek i wstępna koncepcja ochrony przez Specjalistyczną uzbrojoną formację
ochrony może byó przedstawiona w formie opisowej i odnosió się do mozliwości pełnego
zab e zpie czenia pr ze z Wykonawc ę :

- warunków, jakie winny byó spełnionę ptzez Wykonawcę usługi, określone w Załączn|ku nr
1 do SIWZ * zawartę w Szczegółowym zakresie przedmiotu zamówieniao odnoszące się w
szczego|noŚci do: uprawnień, zadan, odpowiedniego stanu osobowego' iloŚci broni na
zabezpieczenie pełnego składu pracowników SUFo dla ochrony stałej, patrolowej, doruŹnej
(USI, GI) i konwojowej oraz możliwości opracowania Planu ochrony, uzgadnianego z KSP,
w przypadku potrzeby jego wykonania lub nowelizacji, przez kwalifikowanego pracownika
ochrony ftzy cznej Wykonawcy usługi.
Osoba do kontaktu wskazana jest 9) pkt 3 ust.3.2 SIWZ.
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