
 

 
 

 

Katowice dn.  20.06. 2017 r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

Uczestnicy postępowania 

DZP.381.032.2017.UG 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia 
powyżej równowartości kwoty  209 000 € (nr sprawy: DZP.381.032.2017.UG), którego przedmiotem jest „Usługi ochrony 
fizycznej obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie”  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., 
poz. 2164 z późń. zm. ),zwanej dalej upzp,  w związku z otrzymanymi  pytaniami  do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi: 

 Pytanie 1   : 

Zwracam się o jednoznaczną informację co Zamawiający ma na myśli używając sformułowania „łączność za pomocą 

telefonii komórkowej”? w  warunkach  udziału w postępowaniu dla zadań A-D w zakresie zdolności technicznej 

mówiący o posiadaniu : decyzji Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydziale częstotliwości do utworzenia sieci 

łączności radiowej z uwzględnieniem obszaru gdzie znajdują się obiekty objęte przedmiotem zamówienia lub 

posiadaniu promesy umowy z firmą świadczącą usługi sieci trunkingowej, potwierdzającą przydział częstotliwości 

zapewniającej łączność na danym obszarze; albo w związku z wykorzystaniem łączności za pomocą telefonii 

komórkowej, Wykonawca musi posiadać umowę zawartą z operatorem telekomunikacyjnym –Czy Zamawiający 

potwierdza, że dla części A-D  zgodnie z zapisami umowy §7 pkt. 1 ppkt. 2 oraz ze szczegółowym opisem przedmiotu 

zamówienia pkt. 2 -  łączność za pomocą telefonii komórkowej ma służyć porozumiewaniu się pomiędzy 

pracownikami? 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, że dla części A-D zgodnie z zapisami umowy §7 pkt. 1 ppkt. 2 oraz ze szczegółowym opisem 

przedmiotu zamówienia pkt. 2, łączność za pomocą telefonii komórkowej może służyć porozumiewaniu się pomiędzy 

pracownikami. 

 
Pytanie 2  : 

Czy warunek udziału w postępowaniu dla zadań A-D w zakresie zdolności technicznej mówiący o posiadaniu : decyzji 

Urzędu Komunikacji Elektronicznej o przydziale częstotliwości do utworzenia sieci łączności radiowej z 

uwzględnieniem obszaru gdzie znajdują się obiekty objęte przedmiotem zamówienia lub posiadaniu promesy umowy z 

firmą świadczącą usługi sieci trunkingowej, potwierdzającą przydział częstotliwości zapewniającej łączność na danym 

obszarze; albo w związku z wykorzystaniem łączności za pomocą telefonii komórkowej, Wykonawca musi posiadać 

umowę zawartą z operatorem telekomunikacyjnym - zostanie spełniony w przypadku gdy Wykonawca przedstawi 
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umowę z operatorem telekomunikacyjnym w zakresie łączności za pomocą telefonii komórkowej? 

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią opisu przedmiotu zamówienia Zamawiający uważa przedstawienie umowy z operatorem telekomunikacyjnym 

w zakresie łączności za pomocą telefonii komórkowej za spełnienie warunku udziału w postępowaniu dla zadań A-D w zakresie 

zdolności technicznej mówiącym  o posiadaniu środków łączności. 

 

Pytanie 3  : 

W związku z zapisami dla części A-D umowy §4 pkt. 4 ppkt. 2 wymaga by Wykonawca na swój koszt cyklicznie co 

kwartał przeprowadzał szkolenia zatrudnionych pracowników ochrony z obsługi ww. systemów, korzystając z pomocy 

podmiotów realizujących usługi konserwacji i napraw ww. systemów zabezpieczeń technicznych- proszę zatem o 

informację jaka obecnie firma  na obiektach zamawiającego świadczy usługi konserwacji i napraw ww. systemów 

zabezpieczeń technicznych? W związku z tym, że Zamawiający wymaga by Wykonawca na swój koszt przeprowadzał 

szkolenia proszę o podanie przybliżonych kosztów jakie Wykonawcy składający ofertę mają wliczyć kalkulując usługę. 

 
Odpowiedź:  

Wykonawcą usług konserwacji i napraw systemów zabezpieczeń technicznych jest obecnie firma IST - Integracja Systemów 

Teletechnicznych Sp. z o.o., Krahelskiej 7, 40-285 Katowice. Zamawiający nie posiada informacji dot. kosztów takiego 

szkolenia, gdyż ich wysokość jest wynikiem wzajemnych ustaleń pomiędzy firmami. 

 
Pytanie 4  : 

Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie zdolności zawodowej wymaga 3 osób posiadających 

świadectwa kwalifikacyjne G2/E uprawniające do obsługi kotłów gazowych „ REMEHA” typ gaz 3002/151 – proszę o 

jednoznaczną informację do jakiej grupy urządzeń należy  kocioł gazowy „ REMEHA” typ gaz 3002/151?. Jednocześnie 

Wykonawca zwraca uwagę, że świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kołtów gazowych wydaje się nie na 

dany typ pieca tylko grupy urządzeń i ich moc. W związku z tym, czy Zamawiający zaakceptuje świadectwa 

kwalifikacyjne uprawniające do obsługi kołtów gazowych z danej grupy urządzeń o których mowa  w załączniku do 

Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 28.04.2003 w sprawie szczegółowych zasad 

stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 Nr 

89, poz. 828 z późń. zm.)  

 
Odpowiedź: 

Zamawiający oświadcza, że kocioł gazowy REMEHA typ gaz 3002/151 należy do Grupy 2 - urządzenia wytwarzające, 

przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne, pkt. 1 - kotły parowe oraz wodne na 

paliwa stałe, płynne i gazowe o mocy powyżej 50 kW wraz z urządzeniami pomocniczymi. Zamawiający posiada świadomość, 

iż stosowne uprawnienia wydaje się dla konkretnej grupy urządzeń, w związku z czym wymaga świadectw kwalifikacyjnych 

G2/E, dla kotłów parowych oraz wodnych na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50 kW, wraz z urządzeniami 

pomocniczymi. 

 
Pytanie 5  : 

W związku ze zmianą SIWZ z dnia 29.05.2017 proszę o doprecyzowanie wymogu dotyczącego posiadanie przez 

Wykonawcę świadectwa przemysłowego co najmniej II-go stopnia przez każdego z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie -  Czy Zamawiający zaakceptuje by świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego 

posiadali Wykonawcy występujący wspólnie, którzy będą realizować część zamówienia związaną z dostępem do 

informacji niejawnych? 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga aby świadectwo przemysłowe co najmniej II-go stopnia posiadał  każdy  z Wykonawców wspólnie 

ubiegających się o zamówienie zgodnie ze zmianą SIWZ z dnia 29.05.2017. 
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Pytanie 6  : 

W związku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu będzie badał cenę każdej oferty przez 

pryzmat zawarcia w niej kosztów uwzględniających co najmniej minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki 

godzinowej, proszę o udzielenie odpowiedzi, w jaki sposób Zamawiający weryfikował będzie, czy wspomniane 

minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej nie będą – w celu obejścia obowiązujących przepisów – 

pomniejszane przez wykonawców o koszty korzystania przez pracowników ze sprzętu lub wyposażenia niezbędnego 

do wykonania usługi albo inne koszty, np. koszty szkoleń. 

Pytanie motywowane jest faktem, iż w związku ze zmianami legislacyjnymi w zakresie minimalnego wynagrodzenia za 

pracę, obecnie wszystkie Oddziały ZUS mają obowiązek badania sposobu wynagradzania personelu, zatrudnionego 

przez przedsiębiorców do świadczenia usług. Za praktyki naganne, zagrożone sankcjami, ZUS uznaje m.in. 

pomniejszanie minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej personelu o różne koszty dodatkowe, w tym 

koszty korzystania ze sprzętu, wyposażenia niezbędnego do wykonania usługi lub koszty szkoleń. Weryfikacja 

powyższych praktyk może także następować poprzez bezpośrednie zwracanie się ZUS do Zamawiających – jako 

Zleceniodawców, wydatkujących środki publiczne, o udzielenie informacji w zakresie sposobu świadczenia usług na 

ich rzecz. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z dyspozycją art. 90 upzp  zamawiający , „ jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydadzą 

mu się rażąco niskie w stosunku do przedmiotu zamówienia i wzbudzą jego  wątpliwości  co do możliwości wykonania 

przedmiotu zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi przez zamawiającego lub wynikającymi z odrębnych przepisów, 

zwróci  się o udzielenie wyjaśnień, w tym złożenie dowodów, dotyczących wyliczenia ceny lub kosztu w zakresie przewidzianym  

w cytowanym artykule ustawy. 

 
Pytanie 7  : 

Odnosząc się do sposobu obliczenia ceny ofertowej, określonego w SIWZ, proszę o potwierdzenie, że w związku z 

wejściem w życie przepisów nakładających na Wykonawcę obowiązek kalkulowania ceny z uwzględnianiem w 

kosztach pracy na 2017 r. co najmniej „minimalnej stawki godzinowej” w wysokości 13 zł, Zamawiający będzie badał 

ceny złożonych w postępowaniu ofert, zgodnie z obowiązującymi przepisami, a więc przez pryzmat znowelizowanego 

przepisu art. 90 ust. 1 ustawy - Prawo zamówień publicznych (dalej pzp), tj. weryfikując, czy Wykonawca uwzględnił w 

kosztach pracy dla umów zlecenia ustaloną minimalną stawkę godzinową w wysokości 13 zł. 

 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie 6 powyżej. 

 
Pytanie 8  : 

W zawiązku z faktem, że Zamawiający w prowadzonym przez siebie postępowaniu uwzględnił możliwość zmiany 

wynagrodzenia umownego wyłącznie w oparciu o przesłanki, określone w art. 142 ust. 5 ustawy PZP (co nie 

rekompensuje zwiększonych kosztów zatrudnienia osób o wyższych kwalifikacjach  lub zarabiających powyżej 

minimalnego wynagrodzenia/minimalnej stawki godzinowej), wnosimy o uzupełnienie zawartej w SIWZ i/lub wzorze 

umowy tzw. „klauzuli waloryzacyjnej” o dodatkowe postanowienie, przewidujące możliwość zmiany wysokości 

wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany kosztów wykonania usługi innych, niż koszty wynikające ze zmiany 

przepisów prawa.  

Powyższy wniosek motywujemy faktem, że wprowadzenie przez ustawodawcę minimalnej stawki godzinowej 

spowodowało wzrost oczekiwań płacowych pracowników/zleceniobiorców w segmencie usług, będących przedmiotem 

zamówienia oraz pracowników/zleceniobiorców o wyższych, niż podstawowe, kwalifikacjach. Ustawodawca, 
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wprowadzając przepisy o minimalnej stawce godzinowej (i związaną z tym modyfikację klauzuli waloryzacyjnej opartej 

o art. 142 ust. 5 ustawy – Prawo zamówień publicznych, dalej PZP) nie przewidział, że wykwalifikowani 

pracownicy/zleceniobiorcy, przestaną być zainteresowani wykonywaniem pracy za minimalnym 

wynagrodzeniem/minimalną stawką godzinową. Oczekują oni bowiem adekwatnego wynagrodzenia do wykonywanych 

przez nich czynności lub posiadanych ponadstandardowych kwalifikacji. 

Niezależnie od powyższego, aktualna sytuacja na rynku pracy, uwarunkowana w szczególności uruchomieniem 

rządowych programów dofinansowania (np. 500+), powoduje zmniejszenie liczby pracowników, chętnych do podjęcia 

pracy. Niskie bezrobocie stwarza ponadto pracownikom możliwość znalezienia innego, korzystniejszego pod 

względem finansowym zatrudnienia w stopniu dotychczas niewystępującym. Na lokalnym rynku pracy, gdzie 

występuje niedobór pracowników o wymaganych przez zamawiającego kwalifikacjach, sytuacja taka powoduje 

uzyskanie przez tych pracowników uprzywilejowanej pozycji w negocjacjach w sprawie wynagrodzenia z 

przedsiębiorcami świadczącymi usługi.  

Biorąc pod uwagę wspomniane okoliczności, wprowadzenie wskazanej na wstępie klauzuli, pozwoli wykonawcy na 

zapewnienie pracownikom o wyższych kwalifikacjach, wymaganego przez nich wynagrodzenia, większego, niż  

wynagrodzenie minimalne - także w przypadku dalszej zmiany sytuacji rynkowej. W konsekwencji pozwoli to 

zamawiającemu nabyć usługę o wyższej jakości.  

Z kolei w przypadku braku wprowadzenia postulowanej klauzuli, wykonawcy rzetelnie kalkulujący swoją cenę ofertową, 

uwzględnią w tej cenie szacowany koszt braku możliwości waloryzacji w  odniesieniu do wynagrodzeń/stawek 

wyższych, niż minimalne, a to z kolei skutkować będzie podwyższeniem cen ofertowych w stosunku do cen, które 

wykonawca mógłby zaoferować  

w przypadku możliwości dokonania odpowiedniej waloryzacji w terminie późniejszym. Nie jest także wykluczone, że 

część wykonawców w ogóle będzie rezygnować ze złożenia oferty, nie mogąc zaakceptować ryzyka wykonania 

zamówienia ze stratami. W efekcie spowoduje to ograniczenie faktycznego kręgu potencjalnych wykonawców i 

konieczność wyboru przez zamawiającego oferty najkorzystniejszej, spośród mniejszej niż potencjalnie możliwa, liczby 

ofert.  

Zważywszy na powołane argumenty, wnosimy o dopuszczenie możliwości waloryzacji wynagrodzenia umownego 

również w sytuacji innych, niż wymienione w art. 142 ust. 5 ustawy PZP, zmian legislacyjnych, wpływających 

bezpośrednio na koszty wykonania usługi. Przedmiotowe zmiany mogłyby być wprowadzane na zasadach 

analogicznych do zmiany wynagrodzenia umownego  

w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę/ minimalnej stawki godzinowej -  z 

zastosowaniem wskaźnika równego wskaźnikowi wzrostu płacy minimalnej (przy czym wykonawca, we wniosku 

waloryzacyjnym opierałby się o rzeczywiste wynagrodzenie, wypłacane pracownikom, a więc przewyższające 

płacę/stawkę minimalną). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanej klauzuli waloryzacyjnej. 

  

Pytanie 9  : 

Prosimy o precyzyjnie określić jakie regulaminy i akty wewnętrzne Zamawiającego mają zastosowanie do obowiązków 

Wykonawcy wynikających z umowy § 1 ust. 2 pkt. 2. Czy Zamawiający może udostępnić regulaminy i akty wewnętrzne 

o których mowa w projekcie umowy? 

 

Odpowiedź: 
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Regulaminy  zostały wymienione w SIWZ i są dostępne  w dokumentacji przetargowej ogłoszonego postępowania  w folderze 

pn.: Regulaminy.  Są to: 

Regulamin Pracy Niekwalifikowanych Pracowników Ochrony-załącznik nr 2I 

Regulamin Pracy Pracowników Ochrony Wewnętrznej-załącznik nr 2J 

Regulamin Pracy Pracowników Ochrony Zewnętrznej-załącznik nr 2K 

Regulamin Konwojowania Wartości Pieniężnych-załącznik nr 2L 

Regulamin Działania Grup Interwencyjnych oraz Stacji Monitorowania Alarmów-załącznik nr 2Ł 

 

Dodatkowo poszczególne jednostki Uniwersytetu objęte ochroną maja swoje uregulowania w postaci charakterystyk stanowisk, 

które są udostępniane na etapie podpisywania umowy z danym wykonawcą. 

 
Pytanie 10 : 

W związku z odpowiedzią na pytanie nr 6 z dnia 29.05.2017 proszę o informacje, czy Zamawiający zaakceptuje 

oświadczenie pracownika, że został on przeszkolony z obsługi zintegrowanego systemu zabezpieczenia 

funkcjonowania budynku Continuum Andover Controls przez osobę posiadającą szkolenie/kurs z Andovera?  

Wykonawca informuje, że pracownik posiadający takie uprawnienia i szkolący innych pracowników nie ma uprawnień 

do wystawiania certyfikatów lub innych oświadczeń potwierdzających odbycie szkolenia. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany odpowiedzi na pytanie nr 6 z dnia 29.05.2017 

Zamawiający nie uzna uprawnień do obsługi zintegrowanego systemu zabezpieczania funkcjonowania budynku Continuum 

Andover Controls wystawionego  przez pracownika posiadającego szkolenie z Andovera. 

 
Pytanie 11 : 

Zgodnie z zapisami zawartymi w Rozdziale II ust.10 SIWZ oraz zapisami zawartymi w treści par. 16 ust.1 pkt 2 

Załącznika nr 3 dla zakresu A-D prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga aby każda roboczogodzina usługi 

realizowana przez niekwalifikowanych pracowników ochrony wykonujących usługi ochrony wewnętrznej obiektów; 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wykonujących usługi ochrony wewnętrznej obiektów; 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wykonujących usługi ochrony zewnętrznej obiektów, z wyjątkiem 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonujących usługi konwojowania wartości pieniężnych oraz usług 

grup interwencyjnych była wypracowana tylko w ramach umowy o pracę? 

 
Odpowiedź: 

 0dpowiedź  na to pytanie znajduje się w folderze odpowiedzi na pytania 2 z dn. 7.06.2017r.  w pytaniu 3  zamieszczonym na 

stronie internetowej zamawiającego.  Zamawiający  w SIWZ określił jedynie  krąg osób  uczestniczących w realizacji 

zamówienia poprzez wskazanie  jakie  czynności mają być wykonywane na podstawie umowy o pracę. Zamawiający nie określa 

wymiaru etatu osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę . 

 
Pytanie 12 : 

Czy pracownicy wykonujący usługę konwoju będą mieli dostęp do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone? 

 

Odpowiedź:  

Pracownicy wykonujący usługę konwoju nie będą mieli dostępu do informacji niejawnych. 

 
Pytanie 13 : 

Czy oświadczenie potwierdzające, że wymagane przez Zamawiającego czynności będą wykonywane przez osoby 

zatrudnione wyłącznie (zgodnie z odpowiedzią z dnia 29.05.2017 r.) na podstawie umowy (wyszczególnione z imienia i 

nazwiska zgodnie z ostatnią opinią GIODO) o pracę wraz z oznaczeniem liczby tych osób odpowiadających 

poszczególnym rodzajom czynności, określeniem rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu’’ muszą być składane raz w 
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miesiącu przez Wykonawcę?  Wnoszę o uregulowanie takiego obowiązku wobec wykonawcy, w szczególności z 

powodów częstego nie przestrzegania przepisów prawa pracy wynikających z KP. 

 
Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisami rozdz. II ust. 10 pkt. 4 SIWZ oraz zapisami   § 2 ust. 17 wzoru umowy –załącznik 3A-D do SIWZ 

„Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji umowy oraz w trakcie jej realizacji na każde wezwanie Zamawiającego, w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego jest zobowiązany przedstawić do wglądu Zamawiającemu dokumenty  wymienione 

w  cytowanych zapisach SIWZ i wzoru umowy. 

 

Pytanie 14 : 

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji przedmiotowego zamówienia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawność, 

biorąc pod uwagę zakres obowiązków wykonywanych przez pracowników ochrony tj. poruszanie się po schodach 

kilkukrotnie w ciągu służby podczas wykonywania kontroli, patrole i obchody po wyznaczonych obszarach, posiadanie 

poświadczenia bezpieczeństwa itp.? 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający dopuszcza do realizacji przedmiotowego zamówienia osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności z 

zastrzeżeniem  zapisów § 9 ust. 2 wzoru umowy –załączniki 3A-D  oraz 3E-H do SIWZ, w którym zamawiający wymaga, aby 

zaangażowane do realizacji zamówienia  osoby posiadały  właściwe ze względu na przedmiot umowy kwalifikacje zawodowe 

oraz odpowiedni stan zdrowia umożliwiający właściwą realizację przedmiotu umowy na danym stanowisku. 

 

Pytanie 15 : 

Proszę o doprecyzowanie jaki stopień ew. orzeczenia o niepełnosprawności pracownika ochrony nie będzie 

akceptowalny przez Zamawiającego. 

 
Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź na pytanie 14 powyżej. 

 

 
Pytanie 16 : 

Proszę o potwierdzenie, iż wymóg zatrudnienia pracownika na podstawie umowy o pracę dotyczy pracownika 

świadczącego usługę bezpośrednio na obiekcie Zamawiającego i w związku ze świadczoną przez niego na obiekcie 

Zamawiającego pracą?  

 

Odpowiedź:  

Zgodnie z zapisem  § 2 ust. 14 wzoru umowy –załącznik 3A-D do SIWZ   Zamawiający wymaga od Wykonawcy, stosownie do 

art. 29 ust. 3a upzp, aby  osoby wykonujące w zakresie realizacji zamówienia czynności: niekwalifikowanych pracowników 

ochrony wykonujących usługi ochrony wewnętrznej obiektów; kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wykonujących 

usługi ochrony wewnętrznej, z wyjątkiem kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wykonujących usługi konwojowania 

wartości pieniężnych oraz usług grup interwencyjnych były wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn. zm.). 

 
Pytanie 17 : 

Czy usługi konwoju wartości pieniężnych mogą być podzlecone podwykonawcy, w związku z zapisem pkt.11 pdpkt.2 

siwz? 

 
Odpowiedź: 
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Odsyłając do odpowiedzi  zamawiającego  zamieszczonej  na stronie internetowej zamawiającego w folderze odpowiedzi na 

pytania 2  z dn. 7.06.2017r.(odp. na pytanie nr 4) zamawiający informuje, iż usługi konwoju wartości pieniężnych mogą być 

podzlecone podwykonawcy. 

 
Pytanie 18 : 

Czy w sytuacji polegania na zasobach podmiotu trzeciego, obowiązek posiadania świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego II stopnia jest wobec tego podmiotu wymagany? Jeżeli tak, to przy jakim wyłącznie zakresie usług 

wykonywanych przez podmiot trzeci. 

 
Odpowiedź: 

Wykonawca  może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu  polegać na zdolnościach technicznych 

lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 

z nim stosunków prawnych. Wymóg posiadania    świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia nie jest  warunkiem 

udziału w postępowaniu w rozumieniu  art. 22 upzp, w związku z powyższym wykonawca  nie można polegać na zasobach 

podmiotu trzeciego w tym zakresie.  

 

 
Pytanie 19 : 

Czy Zamawiający uzna ,,(…)na co najmniej poziomie podstawowym A1 potwierdzoną dokumentem z odbytego kursu 

lub szkolenia lub innym dokumentem’’ za inny dokument – np. świadectwo maturalne, licencjat? Zaznaczam, iż poziom 

A1 jest najbardziej podstawowym poziomem znajomości języka angielskiego, weryfikowanym w szkole średniej w 

postaci matury lub egzaminu. Wnoszę o uznanie tego dokumentu za spełnienie wymogu. 

 
Odpowiedź:  

Za „inny dokument” potwierdzający znajomość  języka angielskiego na co najmniej  poziomie podstawowym A1 zamawiający 

uzna np. świadectwo maturalne, licencjat  o ile będzie zawierało informację o języku i o tym iż osoba posługująca się danym 

dokumentem zaliczyła  dany przedmiot/język.  

 
 
Pytanie 20 : 

Wnoszę o modyfikację zapisu odpowiedzi z dnia 29.05.2017 roku dotyczącego pytania nr 2, poprzez zmianę wymogu 

posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia wobec wszystkich członków konsorcjum a nie wobec 

tylko jednego. Zaznaczam, że przedmiotem zamówienia są usługi, co do których zamawiający oczekuje zapewnienia 

bezpieczeństwa informacji spełniających wymagania wynikające z przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych. 

Bezpieczeństwo przemysłowe to działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych udostępnianych 

przedsiębiorcy w związku z umową lub zadaniem wykonywanym na podstawie przepisów prawa. Przedmiotem 

bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne o określonych klauzulach. Dowody dotyczące zapewnienia 

bezpieczeństwa informacji mają spełniać wymagania z przepisów dotyczących ochrony informacji niejawnych i mają 

one charakter dokumentów przedmiotowych. Ponadto zapewnienie ochrony informacji jako stanowiących przedmiot 

zamówienia spoczywa na każdym z wykonawców (nie tylko na 1 wykonawcy, który wchodzi w skład konsorcjum), 

którzy są odpowiedzialni za realizację umowy zawartej w wyniku udzielenia zamówienia publicznego. Jeżeli 

wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie publiczne otrzymują dodatkowe punkty w kryterium ,,posiadanie 

świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia’’ i ich oferta zostaje wybrane przez ten fakt, jako 

najkorzystniejsza,  to powinni posiadać takie uprawnienie wszyscy, tak by wykonanie usługi przetworzenia ew 

.informacji niejawnych zagwarantować nawet w sytuacji, gdy jednemu z konsorcjantów takie świadectwo zostanie 

zabrane, bądź termin ważności upłynie. 

  
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację  w powyższym zakresie i utrzymuje swój wymóg,  co do posiadania świadectwa 

bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia przez któregokolwiek z wykonawców składających ofertę wspólną. 
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Pytanie 21 : 

Proszę o wyjaśnienie czy ,,informacja o podstawie do dysponowania osobami’’ może zawierać na dzień składania ofert 

różne formy zatrudnienia np. umowa o pracę, umowa zlecenie i oferta nie zostanie odrzucona? Zaznaczam, iż wymóg 

realizacji zamówienia przez pracowników zatrudnionych wyłącznie na umowę o pracę dotyczy dopiero okresu od 

31.08.2017 roku. Wykonawca może do momentu składania ofert dysponować pracownikami zatrudnionymi w ramach 

różnych umów. Zaznaczam, iż do realizacji zamówienia zostaną skierowane osoby wyłącznie zatrudnione na umowę o 

prace, świadczące pracę na obiekcie Zamawiającego. 

 
Odpowiedź:  

Do spełnienia warunku zdolności technicznej lub zawodowej  podstawa dysponowania w formie zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę lub umowy dzieła, umowy zlecenia nie ma znaczenia. Natomiast klauzula społeczna z art. 29 ust. 3a upzp 

dotycząca zatrudnienia na podstawie umowy o pracę ma  znaczenie na etapie realizacji umowy. 

 

Pytanie 22 : 

Czy Zamawiający określa minimalny wymóg dotyczący posiadania przez pracownika ochrony, wykształcenia 

niezbędnego do wykonania zamówienia (zał.nr 1F do siwz)? 

 
Odpowiedź: 

 Zamawiający nie określa minimalnego wykształcenia pracowników ochrony. 

 

Pytanie 23 : 

Proszę o doprecyzowanie, jakie większe wymogi Zamawiający będzie stawiał pracownikom ochrony fizycznej, w 

przypadku rozbudowy systemów technicznych zainstalowanych w swoich obiektach? Zamawiający jest zobowiązany 

do opisania przedmiotu zamówienia w sposób przejrzysty i szczegółowy, za pomocą dokładnie określonych określeń, 

niebudzący wątpliwości po stronie wykonawcy. 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający zastrzega sobie prawo do rozbudowy, bądź instalacji w posiadanych obiektach nowych systemów zabezpieczenia 

technicznego  - SSWiN, KD, CCTV, systemy p.poż, w związku z czym wymaga, by pracownicy ochrony pełniący służbę w takim 

obiekcie byli szkoleni w zakresie obsługi nowych systemów. 

 

Pytanie 24 : 

W jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcę za posterunki doraźne? 

 

Odpowiedź:  

Rozliczenie za posterunki doraźne będzie odbywać się na podstawie dodatkowego protokołu wykonania usługi. 

 
Pytanie 25 : 

W jakich sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego zmniejszania ilości pracowników ochrony i 

czasu ich trwania? Zaznaczam, iż fakt zmniejszenia usługi wpływa na koszt jej wykonania, w szczególności jeżeli 

wykonawca na etapie składania ofert przyjmuje określoną w siwz liczbę rbg. Inaczej rozkładają się koszty przy 

mniejszej liczbie rbg,  a inaczej przy większej, co ma istotny wpływ na ostateczną cenę.  

 

 
Odpowiedź: 
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Zamawiający zastrzega sobie prawo do bieżącego zmniejszania czasu pracy ochrony, w przypadku, gdy ze względu na sposób 

funkcjonowania jego obiektów nie jest wymagana pełna obsada pracowników ochrony (np. okres urlopowy, weekendy, w czasie 

których nie odbywają się zajęcia). 

 
Pytanie 26 : 

Czy Zamawiający poprzez zapis ,,rezygnacja ze świadczenia usług ochrony’’ zastrzega sobie prawo do jej całkowitej 

rezygnacji? 

 

Odpowiedź:  

Poprzez zapis "rezygnacja ze świadczenia usług ochrony" Zamawiający zastrzega sobie prawo do całkowitej rezygnacji z 

wykonywania usług w obiektach, w których ich świadczenie nie będzie przez Zamawiającego wymagane, np. z powodu 

wyłączenia obiektu z eksploatacji, jego wynajęcia bądź sprzedaży. 

 
Pytanie 27 : 

 Proszę o podanie maksymalnej % liczby zmniejszenia zakresu usługi dla każdego z zadań. 

 

Odpowiedź:  

Tak, jak podano w odpowiedzi na pytanie 25, doraźne ograniczenie liczby wykonywanych roboczogodzin wynika z organizacji 

pracy obiektów Zamawiającego, nie jest zatem możliwe precyzyjne określenie ilości wymaganych do realizacji godzin. 

Bazując na zestawieniach za ostatnie 12 miesięcy, Zamawiający informuje, że faktyczna ilość przepracowanych roboczogodzin 

jest mniejsza od założonej odpowiednio o: 

Ochrona niekwalifikowana Katowice: 4% 

Ochrona kwalifikowana Katowice: 30% 

Ochrona kwalifikowana zewnętrzna Katowice: 0% 

 

Ochrona niekwalifikowana Sosnowiec: 1% 

Ochrona kwalifikowana Sosnowiec: 6% 

Ochrona kwalifikowana zewnętrzna Sosnowiec: 0% 

 

Ochrona niekwalifikowana Chorzów: 1% 

Ochrona kwalifikowana Chorzów: 0% 

Ochrona kwalifikowana zewnętrzna Chorzów: 0% 

 

Ochrona niekwalifikowana Cieszyn: 9% 

 
Pytanie 28 : 

Czy cykliczne szkolenia opisane w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia będą odbywały się w obiekcie 

Zamawiającego? 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wymaga, by cykliczne szkolenia z zakresu udzielania pomocy przedmedycznej odbywały się w jego obiektach. 

 

 
Pytanie 29 : 

Czy w sytuacji nie wskazania w ofercie zakresu usług zleconych podwykonawcy, wykonawca na etapie realizacji 

umowy będzie mógł korzystać z usług podwykonawstwa? 

 
Odpowiedź:  
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Zgodnie z §15 ust. 2 pkt. 4 i 5 wzoru umowy - złącznik nr 3A-D do SIWZ oraz §15 ust. 2 pkt. 1 i 2 wzoru umowy - złącznik nr 3E-

H do SIWZ wykonawca na etapie realizacji umowy będzie mógł korzystać z usług podwykonawstwa nawet jeśli  w ofercie nie 

wskaże zakresu usług zleconych podwykonawcy 

 
Pytanie 30 : 

W jaki sposób Zamawiający będzie rozliczał się z wykonawcą za ochronę imprez, w tym również masowych o których 

mowa w par.4 ust.1 Umowy? 

 

Odpowiedź:  

Rozliczenie za ochronę imprez będzie odbywać się na podstawie dodatkowego protokołu wykonania usługi. 

 

 
Pytanie 31 : 

Na jakiej podstawie prawnej Zamawiający, zastrzega sobie prawo do ew. możliwości rozwiązania umowy z wykonawcą 

w sytuacji  gdy wykonawca nie dostarczy świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia? Zaznaczam, iż 

zamawiający nie powinien w świetle prawa zamówień publicznych, zawrzeć umowy z wykonawcą, który dopełni 

wymogów określonych w siwz, do których był zobowiązany, w szczególności jeżeli jest to jeden z warunków złożenia 

oferty. Zaznaczam, iż zapis par.5 ust.5 Umowy oraz zapis rozdz. XI ust.1 pkt.c siwz, odnosi się do czynności ,,przed 

podpisaniem umowy’’ a nie po podpisaniu umowy. Wnoszę o bezwzględny wymóg żądania wobec wykonawcy 

dokumentu, który wykonawca oświadczy że posiada i w związku z którym, jego oferta zostanie wybrana jako 

najkorzystniejsza. 

 
Odpowiedź:  

Weryfikacja posiadania świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia nastąpi na podstawie oświadczenia, złożonego 

pod groźbą kary, w formularzu oferty przez wykonawcę , a następnie zastosowanie będą miały zapisy §5 wzoru umowy - 

złącznik nr 3A-D do SIWZ oraz  zapisy §4 wzoru umowy - złącznik nr 3E-H do SIWZ. 

 
Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 upzp  dokonuje modyfikacji treści   formularza oferty ust.15 dla 

części A-D i ust. 16 dla części E-H -załącznik nr 1A do SIWZ - poprzez  zmianę zapisu  : 

Jest: „15 Oświadczamy, iż w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będziemy posiadać ważne świadectwo bezpieczeństwa 

przemysłowego co najmniej II-go stopnia wydane na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz.U.2016.1167 j.t.).  zgodnie z warunkami przedstawionymi we wzorze umowy(załącznik nr 3A do SIWZ). 

Jest: „16 Oświadczamy, iż w trakcie wykonywania przedmiotu umowy będziemy posiadać ważne świadectwo bezpieczeństwa 

przemysłowego co najmniej II-go stopnia wydane na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji 

niejawnych (Dz.U.2016.1167 j.t.).  zgodnie z warunkami przedstawionymi we wzorze umowy(załącznik nr 3E-H do SIWZ). 

Zmienia się na: „15 Oświadczamy, iż  posiadamy ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej II-go stopnia 

wydane na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167 j.t.).  zgodnie z 

warunkami przedstawionymi we wzorze umowy(załącznik nr 3A-D do SIWZ). 

 

Zmienia się na: „16 Oświadczamy, iż  posiadamy ważne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej II-go stopnia 

wydane na podstawie Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U.2016.1167 j.t.).  zgodnie z 

warunkami przedstawionymi we wzorze umowy(załącznik nr 3E-H do SIWZ). 

 
Pytanie 32 : 

Wnoszę o modyfikację par.6 ust.5 Umowy, poprzez wykreślenie słowa ,,może’’ i zastąpienie go ,,rozwiąże umowę’’ oraz 

,,nałoży karę umowną’’. Zaznaczam, iż przed podpisaniem umowy wykonawca ma obowiązek dostarczyć świadectwo.  

 
Odpowiedź:  
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Nie ma takiego ustępu w par. 6 umowy złącznik nr 3A-D do SIWZ. Natomiast w par. 6 ust. 5 umowy złącznik nr 3E-H do SIWZ 

słowa: ,,może’’ i  ,,rozwiąże umowę’’ nie występują. Jeżeli wykonawca ma na myśli §5 ust. 5,6  złącznik nr 3A-D do SIWZ. to 

zamawiający  nie wyraża zgody  na  modyfikację  w powyższym zakresie 

 

Pytanie 33 : 

Czy pomieszczenie portierni wraz z jej wyposażeniem będzie przekazane wykonawcy nieodpłatnie? 

 
Odpowiedź: 

 Zamawiający przekazuje pomieszczenia portierni nieodpłatnie. 

 
Pytanie 34 : 

Wnoszę o modyfikację par.13 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,bez względu na to czy Zamawiający doznał szkody, w 

przypadku zawinionego niewykonania lub niewłaściwego wykonania umowy Wykonawcy zobowiązany jest wypłacić 

Zamawiającemu karę umowną(…)’’ 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację  w powyższym zakresie 

 

Pytanie 35 : 

Wnoszę o modyfikację par.13 ust.1 pkt.1 Umowy, w zakresie: ,,z tytułu zawinionego niewykonania lub niewłaściwego 

wykonania przez osobę zaangażowaną przy realizacji umowy obowiązków z niej wynikających – w wysokości 

równowartości dobowego wynagrodzenia tej osoby zgodnie ze stawkami przewidzianymi w par.2 ust.3 pkt.1-3 (…)’’ 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na modyfikację  w powyższym zakresie 

 

Pytanie 36 : 

Wnoszę o wykreślenie par.13 ust.1 pkt.7 Umowy, ponieważ Zamawiający zastrzega sobie prawo do nakładania 

podwójnych kar, jedne w pkt.1-6,8 i 9 i drugie regulującego prawa do rozwiązania umowy z przyczyn leżących po 

stronie wykonawcy w szczególności z powodów o których mowa w par.12 ust.1 i obciążenie wykonawcy karą w 

wysokości 1 miesięcznego wynagrodzenia. 

 
Odpowiedź: 

 Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 37 : 

Proszę o podanie szczegółowy katalog sytuacji będących podstawą rozwiązania umowy o której mowa w par.13 ust.6 

Umowy. Obecny zapis w umowie jest zbyt ogólny i może prowadzić do nadużyć ze strony Zamawiającego, co jest 

niezgodne z zasadami współżycia społecznego. 

 
Odpowiedź:  

W par.13 ust.6   zamawiający zawarł  zapisy  dotyczące potrącania  kar umownych według poniższej kolejności postępowania: 

Jeżeli kary umowne lub odszkodowanie należne Zamawiającemu z tytułu umowy nie mogą zostać uiszczone zgodnie z 

postanowieniami ust. 5 umowy , zostaną potrącone z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o którym mowa w § 3 

umowy 

 
Pytanie 38 : 

Wnoszę o obniżenie kary określonej w par.13 ust.6 Umowy o 50%. 

 
Odpowiedź:  
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par.13 ust.6  zawiera zapisy  dotyczące potrącania  kar umownych. Jeżeli wykonawca ma na myśli §13 ust.1 pkt. 6  to 

wykonawca nie wyraża zgody  na obniżenie kary umownej. 

 
Pytanie 39 : 

W jakich sytuacjach Zamawiający zastrzega sobie prawo do niezatwierdzenia wniosku o którym mowa w par.16 

Umowy? 

 
Odpowiedź:  

Zgodnie z par. 16  wzorów  umowy wniosek w sprawie  dokonania zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

powinien  zawierać uzasadnienie zawierające  w szczególności szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Wykonawcy powinno ulec zmianie, a także dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na 

koszty wykonania umowy, wymienione  w ust. 8 par. 16 wzorów umowy. 

 
Pytanie 40 : 

Wnoszę o dodanie do par.16 ust.13 Umowy, o treści: ,, Aneks, o którym mowa w ust.12 będzie obowiązywał od dnia 

jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości 

wynagrodzenia albo od dnia zawnioskowanego przez Stronę jeżeli będzie to termin późniejszy’’. Zaznaczam, iż w tej 

kwestii KIO zajęło jednoznaczne stanowisko, stąd wnoszę o uzupełnienie zapisu o powyższą treść. Wykonawca ma 

prawo mieć pewność, iż wszelkie uzgodnienia poczynione z Zamawiającym będą miały termin obowiązywania od daty 

wejścia przepisów w życie, stanowiących podstawę zmiany wynagrodzenia. 

 

Odpowiedź:  

Zdaniem  zamawiającego  zapisy par. 16 dotyczące klauzul waloryzacyjnych  w sposób wystarczający  zabezpieczają interes 

wykonawcy i nie ma potrzeby wprowadzania dodatkowych zapisów.     

 
Pytanie 41 : 

Wnoszę o wprowadzenie do par.13 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do wyznaczenia pisemnie 

dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma 

prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’. 

 

 Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 42 : 

Wnoszę o wprowadzenie do par.12 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’. 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
 
Pytanie 43 : 

Czy zapotrzebowanie na usługę konwoju będzie zgłaszane z 24h wyprzedzeniem. 

 
Odpowiedź: 

W zależności od potrzeb Zamawiającego, zapotrzebowanie na usługę konwojowania zgłaszane jest z 4 do 24 godzinnym 

wyprzedzeniem. 

 
 Pytanie 44 : 

W jakim czasie będzie zgłaszane zapotrzebowanie na usługę konwoju? 
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Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź na pytanie 43 powyżej. 

 
Pytanie 45 : 

Prosimy o zawarcie we wzorze umowy klauzuli waloryzacyjnej z uwagi na to, że okres dwóch lat  jest zbyt długim 

okresem czasu i trudno prawidłową kalkulację  stawki uwzględniającą zwyżki płacy minimalnej , podatku VAT, 

obciążeń na rzecz ZUS  czy wskaźnika inflacji. Rozmiar zamówienia może zburzyć sytuację ekonomiczną  również dla 

zamawiającego. Zawarcie takich zapisów pozwoli na uzyskanie optymalnej ceny za usługę .  

 
Odpowiedź:  

Klauzule waloryzacyjne zostały przewidziane w §16 wzorów umowy 

 
Pytanie 46 : 

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie kryterium C-posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia  

ponieważ kryterium to nie ma związku  z wymaganiami Zamawiającego, który żąda posiadania co najmniej świadectwa 

bezpieczeństwa przemysłowego II stopnia. W naszej ocenie posiadanie świadectwa  bezpieczeństwa przemysłowego I 

stopnia w żaden sposób nie ma wpływu na jakość lub ceny usługi   

    
Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody 

 
Pytanie 47 : 

 

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie pracowników realizujących usługę ochrony dla Zadania A-D w oparciu o 

umowę zlecenie (cywilnoprawną)? 

 
Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź na pytanie 11. 

 
Pytanie 48 : 

Czy poza wypracowaniem norm wynikających ze stosunku o pracę Zamawiający dopuszcza wypracowanie 

dodatkowych godzin w ramach umowy cywilnoprawnej? 

 
Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź na pytanie 11. 

 
Pytanie 49 : 

Czy Zamawiający dokona waloryzacji wynagrodzenia należnego Wykonawcy w sytuacji zmiany minimalnej stawki 

godzinowej? 

 
Odpowiedź:  

Patrz odpowiedź na pytanie 45 

 
Pytanie 50 : 

Prosimy o podanie kosztów związanych z przeszkoleniem pracowników ochrony realizujących zadania wymagające 

posiadania certyfikatów G2/E? 

 
Odpowiedź:  

Zamawiający nie posiada informacji dot. kosztów takiego szkolenia, gdyż ich wysokość jest wynikiem wzajemnych ustaleń 

pomiędzy firmami. 



  

 

  

 

Strona | 
14 

 
 

POWYŻSZE  ZMIANY I WYJAŚNIENIA  SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY 
SPORZĄDZANIU OFERTY. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej                                                         Przewodniczący Komisji Przetargowej 

mgr  Justyna Rutkowska-Zawada 
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