
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY 

w Warszawie 

Warszawa, dnia 26 kwietnia 2019 r. 

WYJAŚNIENIA I ZMIANY 
TREŚCI OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie art. 138o ust. 3 ustawy Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) pn.: „Całodobowa ochrona fizyczna osób i mienia wraz z 

obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w 

Warszawie" - SPRAWA WSA-ZP-04/2019 - działając na podstawie klauzuli XXIV przekazuje treść pytań 

wraz z wyjaśnieniami oraz dokonuje stosownych zmian w treści Ogłoszenia o zamówieniu. 

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

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

Zamawiający nie dopuszcza takiej możliwości gdyż było by to sprzeczne z kryteriami oceny ofert [M] i 

[U]. Zamawiający dopuszcza jedynie możliwość zmiany podwykonawcy. W takim wypadku nowy 

podwykonawca zostanie wprowadzony do Umowy Aneksem. W konsekwencji powyższego § 13 Umowy 

zostaje odpowiednio zmieniony. 

Zamawiający wymaga, że jeżeli Wykonawca zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw do wykluczenia, na 

podstawie art. 25a ust. 5 pkt. 2 i 36b ustawy Pzp, zobowiązany jest do złożenia wraz z ofertą 

oświadczenia, o którym mowa w ust. 1, dotyczących tych podmiotów (podwykonawców) i przez nich 

wypełnionych. 

Prosimy o potwierdzenie, że zgodnie z pkt. 5 załącznika nr 4 to Wykonawca oświadcza i wypełnia, że 

podwykonawca nie podlega wykluczeniu. 

Tak Zamawiający potwierdza, iż to Wykonawca wypełnia i składa oświadczenie, że podwykonawca nie 

podlega wykluczeniu. W związku z odpowiedzią na Pytanie 3 Zamawiający zmienia dotychczasową treść 

Załącznika Nr 4. 

Pytanie 1. 

Odpowiedź. 

Pytanie 2. 

Odpowiedź. 

/ 



Pytanie 3. 

Zamawiający w warunkach udziału w postępowaniu w zakresie grupy interwencyjnej i centrum 

monitoringu dopuszcza podwykonawstwo. Jednocześnie Zamawiający w klauzuli XIV nie dopuszcza w 

celu spełniania warunków udziału w postępowaniu polegania za zdolnościach technicznych lub 

zawodowych innych podmiotów. 

Prosimy o wyjaśnienie tych rozbieżności - powierzenie podwykonawcy wykonania zadań w zakresie Gl i 

centrum monitorowania, które są w warunkach udziału w postępowaniu, jest jednoznaczne z 

poleganiem na zasobach tego podwykonawcy w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu. 

Odpowiedź. 

Zamawiający usuwa zaistniałe rozbieżności zmieniając treść klauzuli XIV. 

W konsekwencji powyższego, Zamawiający wprowadza dodatkowy załącznik do Ogłoszenia 

(Zobowiązanie podmiotu trzeciego), który otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 12. 

Pytanie 4. 

Prosimy o informację czy w przypadku powierzenia podwykonawcom zadań w zakresie Gl i centrum 

monitorowania (warunki udziału w postępowaniu) Zamawiający wymaga przedstawienia od tych 

podwykonawców zobowiązania potwierdzającego oddanie Wykonawcy/om do dyspozycji niezbędnych 

zasobów na potrzeby wykonania zamówienia? 

Odpowiedź. 

W przypadku polegania na zdolnościach technicznych lub zawodowych innych podmiotów, niezależnie 

od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych, w zakresie dotyczącym zadań grupy 

interwencyjnej i/lub centrum monitoringu (w formie podwykonawstwa) - zgodnie z odpowiedzią na 

Pytanie 3, Zamawiający wymaga: 

1) złożenia przez Wykonawcę wraz z ofertą zobowiązania podmiotu trzeciego (Załącznik Nr 12) 

podpisanego przed podmiot trzeci, 

2) złożenia na wezwanie zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy Pzp (klauzula XV ust. 2 pkt 2) 

dokumentów podmiotu trzeciego, potwierdzających brak podstaw do wykluczenia. 

W konsekwencji powyższego Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia: 

1) w klauzuli XV ust. 1 po pkt 6 dodaje się pkt 7 oraz pkt 8, 

2) uchyla się treść klauzuli XV ust. 2 pkt 2 lit b. 

Pytanie 5. 

Dotyczy kryterium oceny ofert i Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia. Czy 

Zamawiający przyzna punkty: 
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a) W kryterium doświadczenie - jeśli referencje będą wystawione na kilku wykonawców, którzy 

wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia? 

b) W kryterium własne centrum monitoringu - jeśli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia posiada własne centrum monitoringu? 

c) W kryterium własna grupa interwencyjna - jeśli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia posiada 2 grupy interwencyjne? 

d) W kryterium własna grupa interwencyjna - jeśli jeden z wykonawców wspólnie ubiegających 

się o udzielenie zamówienia posiada 1 grupą interwencyjną, natomiast drugą ma 

podwykonawca? 

Prosimy również o odpowiedź, którą opcje Wykonawca ma zaznaczyć w formularzu ofertowym w 

przypadkach opisanych w ppkt. B, C, D oraz gdzie umieścić informację w zakresie ppkt. A? 

Odpowiedź. 

Zamawiający przyzna punkty: 

a) W kryterium doświadczenie [D] - jeśli referencje będą wystawione na kilku wykonawców, 

którzy wspólnie (jako Konsorcjum) ubiegają się o udzielenie zamówienia - Zamawiający 

przyzna dodatkowe punkty - Wykonawca umieszcza informację w Załączniku Nr 6 składanym 

wraz z ofertą przetargową, 

b) W kryterium własne centrum monitoringu [M] - jeśli jeden z wykonawców wspólnie (jako 

Konsorcjum) ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada własne centrum monitoringu 

(Zamawiający przyzna dodatkowe punkty) - Wykonawca w takim przypadku zaznacza w 

formularzu ofertowym w pkt 3 opcję a), 

c) W kryterium własna grupa interwencyjna [I] - jeśli jeden z wykonawców wspólnie (jako 

Konsorcjum) ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 2 grupy interwencyjne 

(Zamawiający przyzna dodatkowe punkty) - Wykonawca w takim przypadku zaznacza w 

formularzu ofertowym w pkt 3 opcję b), 

d) W kryterium własna grupa interwencyjna - jeśli jeden z wykonawców wspólnie (jako 

Konsorcjum) ubiegających się o udzielenie zamówienia posiada 1 grupą interwencyjną, 

natomiast drugą ma podwykonawca - Zamawiający nie przyzna dodatkowych punktów -

Wykonawca w takim przypadku zaznacza w formularzu ofertowym w pkt 3 opcję d). 

Należy zaznaczyć odpowiedź wstawiając znak „x" przy właściwej opcji. 

W konsekwencji powyższego Zamawiający zmienia: 

1) zapisy klauzuli XXX ust. 2-4. 

2) zapisy formularza ofertowego. 



Pytanie 6. 

Prosimy o zmianę zapisów i dopuszczenie, aby warunek udziału w postępowaniu dot. posiadania polisy 

mógł być spełniony łącznie przez wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 

zamówienia. Wymóg, aby każdy z Wykonawców posiadał polisę na 5 min zł jest w ocenie Wykonawcy 

zbyt wygórowany i niewspółmierny do przedmiotu zamówienia. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. W konsekwencji powyższego Zamawiający zmienia treść 

klauzuli XIX ust. 4. 

Pytanie 7. 

Zamawiający we wzorcu umowy określa sposób regulowania płatności za wykonaną usługę na 

podstawie wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT. Czy zamawiający akceptuje wystawianie i 

dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów 

faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 

2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się z 

wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 

1) Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, 

faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. 

o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

2) Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: 

3) Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. 

adresu mailowego. 

4) Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. W konsekwencji powyższego § 19 ust. 6 Umowy zostaje 

odpowiednio zmieniony. 

Pytanie 8. 

Zgodnie ze wzorem umowy, Zamawiający przewiduje kary umowne za nienależyte wykonywanie 

usługi. Czy Zamawiający, po analizie poniższych argumentów Wykonawcy, zmodyfikuje wysokość kar 

umownych? Wykonawca wnosi o zmianę o 50% wysokości kar, zastrzeżonych przez Zamawiającego. 

W doktrynie prawa zamówień publicznych oraz w aktualnym orzecznictwie Zespołów Arbitrów przy 



kar umownych uznać należy bezwzględnie za naruszenie zasad zachowania uczciwej konkurencji 

wyrażonej w przepisie art. 7 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst 

jednolity Dz. U. z 2006 roku, nr 164, poz. 1163 z późn. zm.), które może być uzasadnioną podstawą do 

żądania unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie art. 93 ust. 1 pkt. 

7 ustawy prawo zamówień publicznych z uwagi, iż postępowanie jest obarczone wadą 

uniemożliwiającą zawarcie ważnej umowy w sprawie zamówienia publicznego. Stanowisko powyższe 

znajduje pełne potwierdzenie m.in. wyroku Zespołu Arbitrów z dnia 23 sierpnia 2007 r. sygn. akt: 

UZP/ZO/0-1030/07. Zważyć bowiem należy, że kara umowna (odszkodowanie umowne) ze swojej 

istoty ma charakter wyłącznie odszkodowawczy i kompensacyjny, a nie zaś prewencyjny. Ustalenie 

przez Zamawiającego zbyt wygórowanych kar umownych dla wykonawców stanowi zatem bezspornie 

rażące naruszenie prawa w zakresie równości stron umowy, co w konsekwencji prowadzi do 

sprzeczności celu takiej umowy z zasadami współżycia społecznego i skutkować winno bezwzględną 

nieważność czynności prawnej na podstawie przepisu art. 3531 k.c. w związku z art. 58 § 1 k.c. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie uwzględnia wniosku Wykonawcy w tej sprawie. 

Pytanie 9. 

Zamawiający wymaga, aby szefowie ochrony oraz kierownicy zmiany posiadali poświadczenia 

bezpieczeństwa uprawniające do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone. Pragniemy 

zaznaczyć, że takie poświadczenia były wydawane do końca roku 2010. Obecnie wydawane są 

upoważnienia (a nie poświadczenia) do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli zastrzeżone. 

Prosimy zatem o potwierdzenie, że Zamawiający uzna w/w upoważnienia. 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż uzna upoważnienia do dostępu do informacji niejawnych o klauzuli 

zastrzeżone. W konsekwencji powyższego użyte wielokrotnie w treści Ogłoszenia wyrażenie 

„poświadczenie do dostępu do informacji niejawnych" otrzymuje brzmienie „upoważnienie do 

dostępu do informacji niejawnych". 

Pytanie 10. 

Zamawiający wymaga, aby szefowie ochrony posiadali legitymacje osoby dopuszczonej do posiadania 

broni z wpisem B. Czy Zamawiający wymaga, aby szefowie ochrony w trakcie realizacji umowy 

posiadali przy sobie broń? Czy Zamawiający zapewni magazyn broni? 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wymaga by szefowie ochrony w trakcie realizacji umowy posiadali przy sobie broń i w 

konsekwencji tego Zamawiający nie przewiduje magazynu broni. / jy 
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W związku ze zmianami Ogłoszenia, które mają charakter wielowątkowy i wymagają pełnej spójności 

treści, zmiany zostają wprowadzone jako forma ujednolicona (wersja 1.1.) która staje się wersją 

obowiązującą Ogłoszenia i zostaje załączona do niniejszego pisma. 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści Ogłoszenia są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania i 

należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu 

składania ofert. 

1. Zmienione i ujednolicone Ogłoszenie o zamówieniu (95 str.) w formacie PDF wersja 1.1. z dn. 

26.04.2019. 

2. Zmienione i ujednolicone Formularze ofertowe w formacie word. 

Uwaga: Działając w oparciu o ustalone zasady korespondencji, które zgodnie z wyborem zamawiającego zostały 

sprecyzowane w treści SIWZ przedmiotowego postępowania - Zamawiający żąda niezwłocznego potwierdzenia otrzymania 

niniejszej korespondencji. Potwierdzenie takie należy przesłać zwrotnie na adres email: piotr.kosicki@warszawa.wsa.gov.pl 

lub zamowienia.publiczne@warszawa.wsa.gov.pl 

Załączniki: 

podpis osoby upoważnionej 
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