
Warszawa, dn. 26.11.2019 r  

 

 

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

1) Proszę o potwierdzenie, iż w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) wystarczającym będzie przedstawienie przez jednego członka konsorcjum certyfikatu 

AQAP aby otrzymać maksymalną liczbę punktów. 

 

Odpowiedź : 

Dla otrzymania 2 punktów za posiadanie certyfikatu AQAP, wystarczy, że posiada go jeden 

członek konsorcjum. 

2) Proszę o potwierdzenie iż w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia 

(konsorcjum) wystarczającym będzie przedstawienie przez jednego członka konsorcjum certyfikatu 

ISO 9001 aby spełnić warunki. 

 

Odpowiedź : 

Dla spełnienia warunków postępowania wystarczy , że certyfikat ISO 9001:2015 posiada zakres 

usługi ochrony fizycznej i mienia oraz jest wystawiony dla jednego członka konsorcjum. 

3) Czy zamawiający dopuszcza aby absencje chorobowe i urlopowe były realizowane w oparciu o 

umowy cywilno-prawne? 

 

Odpowiedź : 

Absencje chorobowe i urlopowe muszą być realizowane w oparciu umowy o pracę, zgodnie z 

wykazem osób podane przez Wykonawcę. 

4) Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników w oparciu o umowy cywilno-prawne 

przeznaczone do realizacji usług ochrony doraźnej? 

 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie dopuszcza do realizacji zamówienia osób zatrudnionych w oparciu o umowy 

cywilno-prawne. Wyjątkiem jest stanowisko Członka Zarządu oraz Pełnomocnika ds. 

informacji niejawnych. 

5) Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy utrzymywania porządku na posterunkach? 

Odpowiedź : 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy utrzymania porządku na posterunkach 

6) Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, gdy 

Wykonawca na etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom? 

 

Odpowiedź : 

Zamawiający nie dopuszcza do zlecania usług podwykonawcom. 

7) Wnoszę o modyfikację paragrafu 10 ust. 2.2 poprzez dodanie „ albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej”. 

Odpowiedź : 

Zamawiający podtrzymuje zapis Istotnych postanowień umowy zawartych w paragrafie 10 ust. 

2.2. 

8) Proszę o informację czy Wykonawcy składając ofertę maja wyliczyć wynagrodzenie dla 

pracowników po stawkach obowiązujących od stycznia 2020? 

 

 



Odpowiedź : 

Umowa będzie zawarta od 01.01.2020 – 31.12.2020. Wynagrodzenie powinno być wyliczone 

zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

9) Proszę o informację czy obiekt podlega obowiązkowej ochronie? 

Odpowiedź : 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Przemysłu Organicznego jest przedsiębiorcą o 

szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym, zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów 

z 2015 roku. Obiekt podlega obowiązkowej ochronie zgodnie z Planem ochrony wraz 

załącznikami. 

10) Proszę o podanie średniej liczby roboczogodzin. 

 

Odpowiedź : 

Liczbę roboczogodzin należy wyliczyć zgodnie z danymi zawartymi w szczegółowym zakresie 

zamówienia. W formularzu oferty należy podać  kwotę za cały okres (1 rok) świadczenia usługi. 

11) Czy zamawiający wymaga dedykowanej grupy interwencyjnej i liczbę godzin ma wliczyć do 

kalkulacji dla 2 pracowników? 

Odpowiedź : 

Nie jest dedykowana. Ma charakter doraźny, wspomaga pracowników ochrony w przypadku 

sygnału o zagrożeniu. Wykonawca nie wlicza godzin grupy interwencyjnej do kalkulacji. 

12) Proszę o informację czy grupa interwencyjna ma być uzbrojona w broń palną? 

Odpowiedź : 

Tak uzbrojona. 

13) Czy Zamawiający udostępni pomieszczenie na magazyn broni Wykonawcy?  

Odpowiedź : 

Zamawiający określił w ogłoszeniu rodzaj pomieszczeń, które będą udostępnione Wykonawcy 

pkt  6) ppkt 9 ( strona 5 ogłoszenia) 

14) Czy pomieszczenie na magazyn broni będzie posiadało drzwi spełniające normy prawne czy też leży 

to po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź : 

Zamawiający określił w ogłoszeniu rodzaj pomieszczeń, które będą udostępnione Wykonawcy 

pkt  6) ppkt 9 ( strona 5 ogłoszenia) 

 

15) Czy każda spółka, w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia musi posiadać 

status Specjalistycznej Uzbrojonej Formacji Ochronnej (SUFO)? Jakie dokumenty mają być złożone 

na potwierdzenie tego warunku oprócz koncesji? 

Odpowiedź : 

Tak, jeśli dotyczy to kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Oprócz koncesji, wpis 

na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej i posiadających legitymację osoby 

dopuszczonej do posiadania broni. 

16) Z zapisów pkt. 8.6.j.a ( str. 9) ogłoszenia, wynika, iż każda spółka w przypadku wspólnego ubiegania 

się o udzielenia zamówienia ma przedstawić wykaz usług, kancelarię niejawną, magazyn broni oraz 

polisę. Czy nie nastąpiła pomyłka i dokumenty te mogą być złożone łącznie? 

Odpowiedź : 

Dokumenty mogą być złożone łącznie 

17) Na jakiej podstawie zamawiający wymaga kancelarii niejawnej zlokalizowanej w administracyjnych 

granicach Miasta Stołecznego Warszawy? Wnoszę o modyfikację zapisów i dopuszczenie posiadania 

Kancelarii poza granicami administracyjnymi Miasta Stołecznego Warszawy wraz z oświadczeniem 



wykonawcy zapewniającym, iż wykonywanie usługi z nią związanej nie będzie budziło wątpliwości 

i wszystko będzie przebiegać sprawnie i bez zastrzeżeń.  

Odpowiedź : 

Zamawiający modyfikuje zapis dotyczący lokalizacji Kancelarii Niejawnej w następujący 

sposób ,, Wykonawca  zobowiązuje się poprzez złożenie oświadczenia, że wykonywanie usługi 

dotyczące obiegu informacji niejawnych będzie przebiegać zgodnie z przepisami Ustawy o 

Ochronie Informacji Niejawnych’’. 

18) W związku z udzielonymi odpowiedziami w dniu 22.11.2019r. (pytanie nr 7) wnoszę o usunięcie z 

paragrafu 4 zapisu dot. grupy konwojowej. Wykonawca nie może podpisać umowy w zakresie nie 

zgodnym z realizacją tym bardziej, iż zamawiający w odpowiedziach wskazuje, iż będzie zawierane 

oddzielne zlecenie lub umowa. 

Odpowiedź : 

Zamawiający wykreśla w Istotnych postanowieniach umowy,, grupę konwojową’’ określoną w 

paragrafie 4 pkt 3 ppkt 3) 
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