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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

1. W związku z zapisami SIWZ proszę o informację, na jakiej podstawie Zamawiający nie dopuszcza udziału 
podwykonawców w realizacji zamówienia? Zastrzeżenie Zamawiającego zakazujące podwykonawstwa powodują, że 
Zamawiający faworyzuje obecnie świadczącego Wykonawcę, który spełnia wymagania Zamawiającego i nie musi 
korzystać z usług podwykonawcy np. w zakresie grup interwencyjnych.  
Ponadto Zamawiający mógłby zakazać podwykonawstwa w zakresie kluczowej części zamówienia tj. wykonania 
stałej usługi ochrony, natomiast nie dopuszczenie podwykonawstwa w zakresie grup interwencyjnych powoduje 
sytuację, że każdy Wykonawca który nie posiada patroli znajdujących się w pobliżu obiektów Zamawiającego, 
będzie zmuszony do policzenia dwóch dedykowanych patroli tj. kosztu około 60 tyś zł miesięcznie, co spowoduje że 
oferta danego Wykonawcy będzie nie konkurencyjna.  
Każda firma która będzie kalkulowała postawienie grup interwencyjnych na pewno przekroczy wartość szacunkową, 
jaką Zamawiający ma zamiar przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia i tu następuje ograniczenie potencjalnych 
Wykonawców oraz naruszenie zasad współżycia społecznego.  
Ponadto należy zauważyć, że usługa patroli interwencyjnych to niecałe 5% wartości całego zamówienia.  
Wobec powyższego wnosimy o dopuszczenie w realizacji zamówienia podwykonawstwa w zakresie podjazdów grup 
interwencyjnych.  
 
Odpowiedź : 
Zamawiający dopuszcza  powierzenie  Podwykonawcy części zamówienia w zakresie  grupy interwencyjnej . 
Podwykonawca musi spełnić warunki określone w SIWZ. W takim przypadku do formularza oferty Wykonawca 
powinien dołączyć oświadczenie o zamiarze powierzenia  Podwykonawcy części zamówienia z podaniem nazwy i 
adresu Podwykonawcy. 
 
2. Jeżeli Zamawiający wyraził zgodę na podwykonawstwo w zakresie grup interwencyjnych, prosimy o wykreślenie 
zdania "Wykonawca nie może powierzyć danych osobowych do dalszego przetwarzania podwykonawcom", gdyż 
powierzenie prac podwykonawcom wiąże się z powierzaniem danych osobowych.  
 
Odpowiedź : 
W przypadku udziału Podwykonawcy w realizacji części zamówienia Zamawiający wprowadzi zapisy związane z 
powierzeniem danych osobowych ( RODO) do umów o realizację zamówienia oraz umowy powierzenia danych. 
 
3. Dotyczy kryterium oceny ofert - certyfikat AQAP. Prosimy o informacje czy w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcjum), wystarczającym będzie, aby tylko jeden z Wykonawców 
posiadał w/w certyfikat?  
 
Odpowiedź : 
Wystarczy, że jeden z członków Konsorcjum posiada certyfikat AQAP. 

 
4. Zamawiający pisze o poświadczeniach bezpieczeństwa upoważniających do dostępu do informacji niejawnych 
określonych klauzulą "Zastrzeżone". Prosimy o potwierdzenie, że zamawiający ma na myśli upoważnienia do 
dostępu do informacji niejawnych określonych klauzulą "Zastrzeżone". Prośba ta jest uwarunkowana faktem, że 
obecnie nie wydaje się poświadczeń, a upoważnienia do dostępu do inf. niejawnych o klauzuli "zastrzeżone".  
 
Odpowiedź : 
Wystarczy ,,Upoważnienie’’ (uprawnionego organu) do dostępu do informacji niejawnych określonych klauzulą        

,, ZASTRZEŻONE’’ 
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