
WOJEWÓDZKI SĄD ADMINISTRACYJNY Warszawa, dnia 7 maja 2019 r. 

w Warszawie 

Adm-290/96/19 

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. 

Pytanie 1. 

Pracownicy ochrony jak i załoga zespołu patrolowo-interwencyjnego działająca na wezwanie 

pracownika ochronny, powinna się składać z pracowników ochrony posiadających legitymację 

kwalifikowanego pracownika ochrony, umundurowanych, wyposażonych w środki przymusu 

bezpośredniego, zatem na jakiej podstawie i w jakim celu jest wymóg legitymacji osoby dopuszczonej 

do posiadania broni z wpisem B dla szefów ochrony? 

Wnosimy o wykreślenie poniższego: 

ii) legitymacja osoby dopuszczonej do posiadania broni z wpisem B 

Odpowiedź. 

Zamawiający na podstawie długoletnich doświadczeń przy współpracy z agencjami ochrony, które 

zatrudniają szefów ochrony wymaga od szefów ochrony wysokiego stopnia profesjonalizmu. W 

przypadku posiadania przez szefa ochrony dopuszczenia do posiadania broni, który nadzoruje 

pracowników ochrony na obiektach użyteczności publicznej będących budynkami wymiaru 

sprawiedliwości, które wymagają bardziej profesjonalnego nadzoru niż pozostałe obiekty biurowe, 

znajomość przepisów prawa a w szczególności przepisów kodeksu karnego w zakresie działania w 

obronie koniecznej oraz w stanie wyższej konieczności pozwala Zamawiającemu przyjąć ze szef 

ochrony posiadający takie uprawnienia legitymuje się odpowiednim dla Zamawiającego poziomem 

profesjonalizmu. Mając powyższe na uwadze Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści 

Ogłoszenia w postulowanym zakresie. 



Pytanie 37. 

Czy pracownik szatni musi również być z wpisem na listę kwalifikowanych? 

Odpowiedź. 

Pracownik szatni pracuje rotacyjnie z innymi pracownikami ochrony na stanowisku szatni, w związku z 

tym musi również być wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony. 

Pytanie 3. 

Czy okresowo pracujący pracownik do obsługi szatni może być na umowę cywilno-prawną, 

zaznaczamy, że Zamawiający nie gwarantuje na tym stanowisku ciągłości pracy. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie pracownika ochrony do obsługi szatni na umowę 

cywilno-prawną, musi być on zatrudniony na Umowę o pracę zgodnie z wymogami § 7 Umowy. 

Pytanie 4. 

1) W związku z tym, iż w zakresie usług ochrony jest także monitorowanie elektronicznych urządzeń -

proszę o informację jaki charakter ma mieć to monitorowanie? 

a) czy tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie; następnie pracownik ochrony do SMA 

Wykonawcy; 

b) czy bezpośrednio przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem 

nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego. 

2) Czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia urządzeń 

monitorujących? 

3) Czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, czy też 

ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne (oddzielne centrale)? 

4) Czy systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu 

monitorowaniu przez Wykonawcę i wstępną weryfikację przyczyn przed wezwaniem Straży 

Pożarnej? 

5) Ile autonomicznych systemów alarmowych (central alarmowych SSWiN, Ppoż) Wykonawca będzie 

zobowiązany monitorować bezpośrednio? Parametr istotny w celu zaplanowania właściwej liczby 

urządzeń (nadajników) monitorujących. 

Odpowiedź. 

Monitorowanie elektronicznych urządzeń odbywa się za pośrednictwem pracowników ochrony 

pełniących dyżur na danym obiekcie. 

Ad 1) Zamawiający nie dopuszcza ingerencji we własne systemy. 
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Ad 2) Ochrona przeciwpożarowa to oddzielne systemy z centralą pożarową na każdym z obiektów, 

czyli trzy obiekty i trzy centrale. 

Ad 3) Systemy ochrony przeciwpożarowej podlegają monitorowaniu za pośrednictwem pracowników 

pełniących dyżur na danym obiekcie, pracownicy ochrony robią rozpoznanie czy alarm jest prawdziwy. 

Ad 4) Pracownicy ochrony mają monitorować trzy systemy SSWiN na każdym z obiektów po jednym na 

każdym z budynków. 

Pytanie 5. 

Zamawiający w rozdziale III klauzula XIII ust. 2 pkt. 3 ogłoszenia jako warunek udziału w postępowaniu 

wskazuje, iż wykonawca ma posiadać minimalny roczny obrót nie mniejszy niż 1 min średniorocznie, 

natomiast w rozdziale IV klauzula XV ust. 2 lit. c podaje, iż ma on wynosić 2 min zł. Proszę o 

wyjaśnienie rozbieżności i modyfikację ogłoszenia w tym zakresie. 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż obowiązującym jest zapis klauzuli XIII ust. 2 pkt. 3 Ogłoszenia stanowiący, iż 

Wykonawca ma posiadać minimalny roczny obrót nie mniejszy niż 1 min złotych średniorocznie. 

Zamawiający modyfikuje treści Klauzuli XV ust. 2 lit. c, która otrzymuje brzmienie: 

,,c) oświadczenie Wykonawcy, iż posiada minimalny roczny obrót nie mniejszy niż 1000000 zł 

średniorocznie (jeden milion zł netto) w zakresie usług ochrony osób i mienia w ostatnich 3 latach 

obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres, zgodnie z warunkiem 

udziału sformułowanym w klauzuli XIII ust. 2 pkt 3 - wg. wzoru określonego w Załączniku nr 10 do 

Ogłoszenia 

Pytanie 6. 

Zamawiający jako kryterium oceny ofert podaje m.in. posiadanie własnego centrum monitoringu, jako 

odrębnego kryterium własnych grup interwencyjnych. Jednakże w Formularzu oferty (Załącznik nr 1 do 

ogłoszenia) nie ma możliwości zaznaczenia posiadana własnego centrum monitoringu i nie posiadania 

własnych grup interwencyjnych. Proszę o modyfikację F. oferty w zakresie zaznaczenia wskazanej 

opcji. 

Odpowiedź. 

Zamawiający pismem Adm-290/91/19 z dn. 26.04.2019 dokonał stosownej modyfikacji w tym zakresie 

Formularza ofertowego (wersja 1.1. Ogłoszenia). 
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Pytanie 37. 

Wnoszę o modyfikację par.l ust.3 Umowy, w zakresie: „przez pojęcie „ochrona" rozumie się 

podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie i ograniczanie przestępstw i 

wykroczeń (...)". 

Odpowiedź. 

Zamawiający modyfikuje treści § 1 ust. 3 Umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„3. Przez pojęcie „ochrona" rozumie się podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu 

zapobieganie i ograniczanie przestępstw i wykroczeń przeciwko mieniu i osobom, a także 

przeciwstawiające się powstaniu szkody wnikającej z tych zdarzeń, niedopuszczenie do wstępu osób 

nieupoważnionych na teren chroniony a także zapewnienie bezpieczeństwa pracownikom i osobom 

trzecim. Ochrona osób polegać będzie na działaniach mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa życia, zdrowia i nietykalności osobistej pracowników oraz osób przebywających na 

terenie Sądu 

Pytanie 8. 

Wnoszę o modyfikację par.l ust.5 Umowy, w zakresie: „wykonawca zobowiązuje się do zachowania w 

tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z realizacją niniejszej umowy, z wyjątkiem 

danych i informacji, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą być ujawnione lub gdy ujawnienia 

ww. danych zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w 

niezbędnym zakresie oraz (...)". 

Odpowiedź. 

Zamawiający modyfikuje treści § 1 ust. 5 Umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„5. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w 

związku z realizacją niniejszej umowy, z wyjątkiem danych i informacji które zgodnie z 

obowiązującym prawem mogą być ujawnione lub gdy ujawnienia ww. danych zażąda uprawniony 

organ w przewidzianej prawem formie i treścijednakże tylko w niezbędnym zakresie oraz 

zobowiązuję się do przestrzegania przepisów ustawy o ochronie danych osobowych oraz 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 

swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie 

o ochronie danych) w zakresie dotyczącym ochrony danych osobowych oraz sposobów ich 

zabezpieczenia. Postanowienia w tym przedmiocie reguluje odrębna umowa stanowiąca Załącznik 

Nr 9 do niniejszej Umowy." 
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Pytanie 37. 

Proszę o określenie terminu obowiązywania tajemnicy o której mowa w par.l ust. 5 Umowy oraz 

par.18 ust. 6 i par.28 Umowy, po zakończeniu Umowy. 

Odpowiedź. 

Termin obowiązywania tajemnicy, o której mowa w § 1 ust. 5, § 18 ust. 6 oraz § 28 Umowy obowiązuje 

od dnia podpisania Umowy i będzie obowiązywać przez okres jednego roku licząc od dnia jej 

wykonania. 

Zamawiający modyfikuje treści § 28 ust. 4 Umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„4. Obowiązek i zasady zachowania w tajemnicy informacji poufnych, określone w niniejszym 

paragrafie; pozostają w mocy także po zakończeniu obowiązywaniu Umowy i będzie obowiązywać 

przez okres jednego roku licząc od dnia jej wykonania." 

Pytanie 10. 

Wnoszę o modyfikację par.5 ust.5 Umowy, w zakresie: „w wypadku pogorszenia stanu pomieszczeń 

lub sprzętu przekraczającego stan zwykłego zużycia, powstałego z winy Wykonawcy, Wykonawca 

będzie zobowiązany (...)". 

Odpowiedź. 

Zamawiający modyfikuje treści § 5 ust. 5 Umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„5. W wypadku stanu pomieszczeń lub sprzętu przekraczającego stan zwykłego zużycia, powstałego z 

winy Wykonawcy, Wykonawca będzie zobowiązany w odniesieniu do pomieszczeń - wedle wyboru 

Zamawiającego - do przywrócenia stanu poprzedniego bądź zwrotu kosztów przywrócenia do stanu 

poprzedniego, a w odniesieniu do sprzętu - wedle wyboru Zamawiającego - do przywrócenia stanu 

poprzedniego bądź dostarczenia sprzętu nowego o takich samych lub równoważnych parametrach." 

Pytanie 11. 

Wnoszę o modyfikację par.5 ust.6 Umowy, w zakresie: „ Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za 

szkody na mieniu i na osobach pracowników Wykonawcy, jakie powstaną w związku z niewykonaniem 

lub nienależytym wykonywaniem umowy w trakcie jej realizacji". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 12. 

Wnoszę o wykreślenie zapisu w par.6 ust.l Umowy, w zakresie: „pracownik szatni ponosi materialną 

odpowiedzialność oraz inne przedmioty przyjęte w depozyt oraz powierzony w użytkowanie sprzęt 
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Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 13. 

Wnoszę o modyfikację par.6 ust.13 Umowy, w zakresie: „wykonawca odpowiadać będzie wobec 

Zamawiającego za wszelkie szkody wyrządzone przez pracowników ochrony Wykonawcy w związku z 

zawinionym niewykonaniem lub zawinionym nienależytym wykonaniem obowiązków oraz osoby 

trzecie w przypadku nie dołożenia przez pracowników ochrony należytej staranności przy 

wykonywaniu umowy". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 14. 

Wnoszę o wykreślenie par.7 ust.3 pkt. 2 Umowy ze względu na obowiązujące przepisy o RODO. 

Wystarczającym dla Zamawiającego winno być złożone oświadczenie, o którym mowa w ust.l Umowy. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. Zmiany przepisów 

w tym zakresie zostały uchwalone w randze Ustawy, która została ogłoszona w Dzienniku Ustaw RP w 

dniu 19 kwietnia 2019 r. pod poz. 730. 

Art. 143e znowelizowanej ustawy Pzp w którym przesądzono wprost, że zamawiający w ramach 

uprawnień w zakresie kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań, o których 

mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, będzie miał prawo do żądania w szczególności: 

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 

o pracę, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

3) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o 

pracę, rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

Pytanie 15. 

Wnoszę o wykreślenie par.8 ust.2 pkt.4 Umowy w zakresie: „może zażądać badania alkomatem 

należącym do Zamawiającego, w takim wypadku pracownik ochrony zobowiązany jest poddać się 

badaniu, zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu musi wynosić „0", jeżeli pracownik nie zgodzi 
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się na badanie alkomatem będzie świadczyć o tym że zgadza się z postawionym zarzutem 

nietrzeźwości w miejscu pracy". Uprawnienia w tym zakresie mają organy policji a nie Zamawiający. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 16. 

Wnoszę o modyfikację par.8 ust.3 pkt.7 Umowy, w zakresie: „wykonywanie innych zadań związanych z 

ochroną budynku doraźnie zleconych przez przełożonych oraz wyznaczonych przedstawicieli 

Zamawiającego, o ile zadania te będą zgodne z przedmiotem niniejszej umowy i nie będą sprzeczne z 

przepisami prawa oraz nie wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu". 

Odpowiedź. 

Zamawiający modyfikuje treści § 8 ust. 3 pkt 7 Umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„7) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku doraźnie zleconych przez przełożonych 

oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, o ile zadania te będą zgodne z przedmiotem 

niniejszej umowy i nie będą sprzeczne z przepisami prawa oraz nie wpłyną ujemnie na stan 

bezpieczeństwa chronionego obiektu." 

Pytanie 17. 

W jaki sposób Wykonawca ma zabezpieczyć miejsce zdarzenia, o którym mowa w par. 9 ust. 2 pkt. 6,7 

Umowy? 

Odpowiedź. 

W przypadku zaistnienia zdarzeń nadzwyczajnych, takich jak włamanie, pożar, zalanie, ujęcie osoby 

naruszającej ład i porządek publiczny pracownik ochrony dokonuje powiadomienia: przedstawiciela 

Wykonawcy, dyspozytora centrum monitoringu, przedstawiciela Zamawiającego, stosowne służby 

(Policję, Straż Pożarną, służby wod - kan itp.) oraz dokonuje zabezpieczenia miejsca zdarzenia. 

Zabezpieczenie miejsca zdarzenia przez pracowników ochrony obejmuje wykonanie następujących 

czynności: 

- przerwanie zdarzenia bądź łagodzenie jego skutków, 

- niedopuszczenie osób postronnych do miejsca zdarzenia, 

- zabezpieczenie śladów i dowodów przestępstwa przed utratą lub zniekształceniem, 

- zabezpieczenie przed ujawnieniem źródeł informacji o zdarzeniu i osobach w nim 

uczestniczących. 
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Pytanie 37. 

Wnoszę o modyfikację par.9 ust.2 pkt.12 Umowy, w zakresie: „wykonywanie innych czynności z 

zakresu ochrony zleconych przez przedstawicieli Zamawiającego o ile czynności zlecone będą zgodne z 

przedmiotem niniejszej umowy i nie będą sprzeczne z przepisami prawa oraz nie wpłyną ujemnie na 

stan bezpieczeństwa chronionego obiektu". 

Odpowiedź. 

Zamawiający modyfikuje treści § 9 ust. 1 pkt 12 Umowy, który otrzymuje brzmienie: 

„12) wykonywanie innych zadań związanych z ochroną budynku doraźnie zleconych przez przełożonych 

oraz wyznaczonych przedstawicieli Zamawiającego, o ile zadania te będą zgodne z przedmiotem 

niniejszej umowy i nie będą sprzeczne z przepisami prawa oraz nie wpłyną ujemnie na stan 

bezpieczeństwa chronionego obiektu." 

Pytanie 19. 

W jaki sposób Wykonawca ma zabezpieczyć miejsce oraz dowody rzeczowe, o których mowa w par.12 

ust.l Umowy? 

Odpowiedź. 

Wyjaśnienie zostało udzielone w odpowiedzi na pytanie 17. 

Pytanie 20. 

Wnoszę o wykreślenie par.12 ust.l Umowy zdania drugiego. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy, zdanie drugie § 12 ust. 1 zostaje uchylone. 

Pytanie 21. 

Wnoszę o wykreślenie par.13 ust.2 Umowy. Zakres ew. podwykonawstwa jest znikomy, ponieważ 

może odnosić się wyłącznie do podjazdu grupy interwencyjnej. 

Odpowiedź. 

Treść § 13 Umowy została zmieniona pismem Adm-290/91/19 z dn. 26.04.2019 w konsekwencji, 

którego Zamawiający dokonał stosownej modyfikacji Umowy w tym zakresie (wersja 1.1 Ogłoszenia). 

Pytanie 22. 

Wnoszę o modyfikację par.14 ust.l Umowy, w zakresie: „(...) w wyniku zawinionego niewykonania lub 

zawinionego nienależytego wykonywania (...)". 

Odpowiedź. 
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Pytanie 23. 

Wnoszę o modyfikację par.14 ust.2 Umowy, w zakresie: „wykonawca zobowiązuje się do pokrycia 

szkód rzeczywistych spowodowanych zawinionym niewykonaniem lub zawinionym nienależytym 

wykonaniem obowiązków przez pracowników wykonawcy (...)". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 24. 

Wnoszę o wykreślenie w par.14 ust.3,5 Umowy słowa „pełną". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 25. 

Wnoszę o modyfikację par.14 ust.6 Umowy, w zakresie: „w przypadku obciążenia Zamawiającego 

jakiegokolwiek rodzaju odpowiedzialnością z powodów związanych z wykonywaniem przedmiotu 

umowy w sposób zawiniony nienależyty, w tym dochodzenia na drodze sądowej przez osoby trzecie 

roszczeń wynikających z tego tytułu od Zamawiającego, wykonawca zwolni Zamawiającego z wszelkich 

roszczeń (...). Wykonawca zobowiązuje się z tego tytułu naprawić wszelką szkodę poniesioną przez 

Zamawiającego". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 26. 

Wnoszę o modyfikację par.16 ust.l Umowy, w zakresie: „(...) Przedmiotowe dokumenty po ich 

wypełnieniu lub okresie użytkowania zostają przekazane Zamawiającemu i stają się jego własności do 

czasu zakończenia Umowy". 

Odpowiedź. 

Dokumenty wytworzone przez służbę ochrony muszą być przechowywane przez Zamawiającego po 

zakończeniu Umowy w związku z tym Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w 

postulowanym zakresie. 

Pytanie 27. 

Wnoszę o modyfikację par.16 ust.3 pkt.5 Umowy, w zakresie: „Książka przebiegu służby (także 

archiwalne egzemplarze po zakończeniu wpisów) powinny być przechowywane w siedzibie 

Zamawiającego miejscu niedostępnym dla osób postronnych, do czasu zakończenia Umowy". 
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Odpowiedź. 

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie 26, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy 

w postulowanym zakresie. 

Pytanie 28. 

Wnoszę o wydłużenie czasu, o którym mowa w par.18 ust.3 Umowy z 1 godziny do 2 godzin. 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. Zamawiający modyfikuje treści § 18 ust. 3 Umowy, który 

otrzymuje brzmienie: 

„3. W przypadku stwierdzenia rażących naruszeń (w szczególności: brak wymaganego przeszkolenia, 

brak wymaganych kwalifikacji brak możliwości przeprowadzenia przez pracownika ochrony 

rozpoznania pożarowego w wyznaczonym czasie lub ewentualne spożycie alkoholu, odurzenie innymi 

środkami) Zamawiający powiadamia Szefa Ochrony, który zobowiązuje się do natychmiastowego 

usunięcia z posterunku takiej osoby i zastąpienia jej inną osobą w czasie nie dłuższym niż dwie godziny 

od zawiadomienia." 

Pytanie 29. 

Wnoszę o modyfikację par.18 ust.6 Umowy, w zakresie: „(...) z wyjątkiem danych i informacji, które 

zgodnie z obowiązującym prawem mogą być ujawnione lub gdy ujawnienia ww. danych zażąda 

uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie". 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. Zamawiający modyfikuje treści § 18 ust. 6 Umowy, który 

otrzymuje brzmienie: 

„6. Wszelkie informacje o Zamawiającym uzyskane w związku z realizacją niniejszej umowy, w 

szczególności dotyczące systemu ochrony obiektu Zamawiającego stanowią tajemnicę służbową 

Zamawiającego, w rozumieniu ustawy o ochronie informacji niejawnych. Wykonawca i 

Zamawiający oraz osoby świadczące pracę na ich rzecz w jakiejkolwiek formie oraz osoby, przy 

pomocy których Strony wykonywać będą wzajemne obowiązki zobowiązani są do nie 

rozpowszechniania informacji stanowiących tajemnicę służbową w rozumieniu tej ustawy, pod 

rygorem odpowiedzialności cywilnej i karnej z wyjątkiem danych i informacji które zgodnie z 

obowiązującym prawem mogą być ujawnione lub gdy ujawnienia ww. danych zażąda uprawniony 

organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w niezbędnym zakresie." 



Pytanie 37. 

Wnoszę o obniżenie potrąceń określonych w par.19 ust.4 

Pkt. a z 100 zł na 50 zł 

Pkt.b z 200 zł na 100 zł 

Pkt.cz 150 zł na 75 zł 

Pkt.d z 100 zł na 50 zł oraz kar umownych określonych w par.23 ust.l 

Pkt.l z 500 zł na 200 zł 

Pkt.2,4 z 100 zł na 50 zł 

Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak 

ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 

283/14). Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. 

Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie wpłynie na ilość 

złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka gospodarczego na wykonawcę 

(wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). Określając wysokość kar 

umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt 

wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z 

ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić 

nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania 

zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, 

zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków a 

nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji 

zamówienia. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 31. 

Wnoszę o modyfikację par.19 ust.7 Umowy, w zakresie: „(...) niezależnie od ilości podejmowanych 

interwencji z zastrzeżeniem par.18 ust.l pkt.2 Umowy". 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. Zamawiający modyfikuje treści § 19 ust. 7 Umowy, który 

otrzymuje brzmienie: 

„7. Wynagrodzenie określone w ust 1 obejmuje wszelkie możliwe koszty związane z wykonaniem 

obowiązków wynikających z umowy, a w szczególności montażu i obsługi systemu kontroli obchodów, 

koszty przybycia i działania grupy interwencyjnej niezależnie od ilości podejmowanych interwencji z 

zastrzeżeniem § 18 ust 1 pkt. 2." 
strona 11 z 15 *> 



Pytanie 37. 

Wnoszę o modyfikację par.19 ust.12 Umowy, w zakresie: „za każdy dzień opóźnienia w zapłacie 

wynagrodzenia Wykonawca może żądać od Zamawiającego odsetek ustawowych na podstawie ustawy 

o terminach zapłaty w transakcjach handlowych". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 33. 

Wnoszę o wprowadzenie do par.19 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 na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 34. 

Wnoszę o modyfikację par.21 ust.2 pkt.2 Umowy poprzez wykreślenie zapisu „kopii tych umów" i w to 

miejsce wpisanie „oświadczenia wykonawcy o zawarciu z pracownikami umów o prace". 

Odpowiedź. 

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie 14, Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy 

w postulowanym zakresie. 

Pytanie 35. 

Wnoszę o modyfikację par.21 ust.2 pkt.3 Umowy, w zakresie: „wykonawca w sposób zawiniony 

nienależycie (...)". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 36. 

Wnoszę o modyfikację par.21 ust.2 pkt.7 Umowy, w zakresie: „wartość kar umownych z tytułu 

zawinionego nienależytego wykonania umowy (...)". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 
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Pytanie 37. 

Wnoszę o modyfikację par.23 ust.5 Umowy, w zakresie: „w wysokości 5% całości wynagrodzenia 

brutto określonego w par.19 ust.l umowy, wyliczonej proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości 

przedmiotu umowy, z tytułu rozwiązania umowy (...)". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 38. 

Wnoszę o wykreślenie par.23 ust.3 Umowy. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 39. 

Wnoszę o wprowadzenie do par.23 Umowy, zapisu : „Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę ze 

skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego 

wynagrodzenia". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 40. 

Wnoszę o modyfikację par.26 ust.4 pkt.2 Umowy, w zakresie: „wysokości minimalnego wynagrodzenia 

za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę/' Powyższa zmiana została 

wprowadzona w wyniku nowelizacji ustawy z dnia 22 lipca 2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw". 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie przewiduje innej formy zatrudnienia przez Wykonawcę pracowników ochrony niż 

umowa o pracę, w związku z tym minimalna stawka godzinowa w rozumieniu umów cywilno-prawnych 

nie będzie mieć zastosowania w Umowie. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na 

zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 41. 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania 

danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy, w związku z 

obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu. 
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Odpowiedź. 

Zgodnie z Artykułem 28 ust. 3 RODO to Zamawiający jako Administrator Danych powierza Wykonawcy 

jako Procesorowi przetwarzanie danych osobowych niezbędnych przy wykonywaniu usług określonych 

w Umowie, w związku z ich wykonywaniem a Wykonawca przetwarza dane osobowe uzyskane w 

związku z wykonywaniem usług. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje zbiory danych 

osobowych gromadzonych w ramach świadczenia przez Wykonawcę usługi na rzecz Zamawiającego 

np. pozyskanych za pomocą systemu monitoringu. W związku z powyższym Zamawiający nie wyraża 

zgody na zmianę treści Umowy w postulowanym zakresie. 

Pytanie 42. 

Kryteria oceny ofert w celu wyboru najkorzystniejszej oferty, Zamawiający przyjął następujące 

kryteria: 

1) cena oferty [Cl - waga kryterium 70%. 

2) doświadczenie w realizacji usług ochrony [D] - waga kryterium 5%. 

3) własne centrum monitoringu [Ml - waga kryterium 5%. 

4) własne grupy interwencyjne [I] - waga kryterium 5%. 

5) udostępnienie aplikacji [UJ-waga kryterium 5%. 

6) Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego, co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające 

zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej [SWP) - waga kryterium 10%. 

Jeżeli Wykonawca (w przypadku Konsorcjum Lider Konsorcjum) wykaże, iż posiada Świadectwo 

Bezpieczeństwa Przemysłowego, co najmniej trzeciego stopnia potwierdzające zdolność do ochrony 

informacji niejawnych o klauzuli poufne lub wyższej, otrzyma -10 pkt. 

W naszej ocenie kryterium posiadania ŚBP w sposób sztuczny premiuje i zawęża krąg Wykonawców 

zdolnych wykonać zamówienie z uwagi na fakt iż, Zamawiający w treści ogłoszenia nie wymaga aby 

pracownicy Wykonawcy legitymowali się poświadczeniami bezpieczeństwa osobowego o klauzuli 

„POUFNE" i wyższe. Ponadto Zamawiający nie informuje o możliwości przekazania Wykonawcy 

informacji (dokumentów) niejawnych (Poufnych, Tajnych, Ściśie Tajnych), a co a tym idzie posiadanie 

ŚBP jest zbędne. Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, dokumentem 

potwierdzającym zdolność do ochrony informacji niejawnych o klauzuli „poufne" lub wyższej jest 

świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego, zwane dalej „świadectwem", wydawane rzez ABW albo 

SKW po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego. Natomiast art. 54 ust.9 

stwierdza: w przypadku gdy przedsiębiorca zamierza wykonywać umowy związane z dostępem do 

informacji niejawnych o klauzuli „zastrzeżone", świadectwo nie jest wymagane. W ten sposób 

Zamawiający mógłby żądać każdego innego certyfikatu lub świadectwa odnoszącego się do uprawnień 
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nie mających żadnego związku z kwalifikacjami Wykonawcy niezbędnymi do wykonania zamówienia i 

tym samym wpływać na pozycję wybranych wykonawców w rankingu oceny ofert. W związku z 

powyższym zwracamy się z wnioskiem o wykreślenie kryterium dotyczącego Świadectwa 

Bezpieczeństwa Przemysłowego. 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Ogłoszenia w postulowanym zakresie. 

Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż w obiektach 

Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie i Radomiu do stacji monitorowania alarmów 

wykonawcy? Jeśli tak to czy sygnał alarmowy ppoż. przekazywany ma być do Jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej, i czy można podzlecić monitoring sygnałów ppoż. 

Wykonawca nie podłącza systemów alarmowych do żadnej stacji monitorowania alarmów, tylko 

monitoruje wszystkie systemy zainstalowane na obiektach w tym system PPOŻ, fizycznie za 

pośrednictwem pracowników ochrony pełniących dyżur na danym obiekcie. Pracownicy ochrony w 

razie potrzeby robią rozpoznanie pożarowe w celu weryfikacji alarmów czy są prawdziwe. 

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. 

Pytanie 43. 

Odpowiedź. 

podpis osoby upoważnionej 

PlOU f\U5!UW 
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