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WYJAŚNIENIE TREŚCI WARUNKÓW PRZETARGU,  

NUMER POSTĘPOWANIA: WP/111/2019 

                                                                                                   

 

 

Zamawiający – 2 Regionalna Baza Logistyczna zawiadamia, że w postępowaniu nr 

WP/111/2019 na usługę całodobowej fizycznej ochrony osób, obiektów i mienia 

Warsztatów Technicznych 2.RBLog w Pilawie przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację 

Ochronną (SUFO)., wpłynęły wnioski dotyczące zmiany treści Warunków Przetargu. 

Zamawiający informuje, iż udzielił następujących wyjaśnień: 

 

Wniosek nr 1  wykonawcy: 

 

Pytanie nr 1 

Wnoszę o modyfikację par.1 ust.4 pkt.2 Umowy w zakresie ,,(…)oraz do podjęcia 

działań prewencyjnych mających na celu uniemożliwienie nielegalnego wejścia 

osób postronnych na teren ochranianego kompleksu” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

Umowa zawiera już zapisy o uprawnieniach pracowników ochrony. 

Pytanie 2 

Wnoszę o modyfikację par.3 ust.7 pkt.1,2,3 i ust.8 pkt.2 par.5 ust.1 pkt.1Umowy, 

w zakresie :,, podejmowanie działań prewencyjnych mających na celu (…)’’ 

Odpowiedź: 

 Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

Umowa zawiera już zapisy o uprawnieniach pracowników ochrony. 
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Pytanie 3  

Wnoszę o modyfikację par.4 ust.7 pkt.1.lit d Umowy, w zakresie ,,(…) o ile 

polecenia 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 informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

Umowa zawiera odpowiedni zapisy dot. prawidłowej realizacji umowy. 

Pytanie 4 

Wnoszę o modyfikację par.5 ust.1 pkt.5 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, obowiązek ten trwa 

12 miesięcy po rozwiązaniu bądź wypowiedzeniu umowy” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

Umowa zawiera odpowiedni zapis dot. zachowania tajemnicy. 

Pytanie 5 

Co Zamawiający rozumie poprzez zapis par.5 ust.2 Umowy ,,Rekompensuje”? czy 

chodzi o wypłatę odszkodowania z posiadanej polisy OC wykonawcy ? 

Odpowiedź: 

Tak. Zamawiający będzie dochodzić wyrównania poniesionej rzeczywistej szkody do 

pełnej jej wysokości  w pierwszej kolejności z polisy ubezpieczeniowej Wykonawcy. 

Pytanie nr 6 

Wnoszę modyfikację par.5 ust.2 umowy w zakresie ,, wykonawca ponosi względem 

Zamawiającego odpowiedzialność za szkody wynikłe z zawinionego niewykonania 

lub zawinionego nienależnego wykonania zobowiązań zawartych w umowie przez 

wykonawcę, w tym również(…)’’ 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż, nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

Pytanie 7 

Wnoszę o modyfikację par.5 ust.2 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. Zobowiązanie do zachowania                     

w tajemnicy wszelkich informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy 

wiąże Wykonawcę 12 miesięcy po zakończeniu Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

Umowa zawiera odpowiedni zapis dot. zachowania tajemnicy. 

Pytanie 8 

Wnoszę o wprowadzenie do par.8 umowy zapisu ,,Wykonawca ma prawo do 

naliczania odsetek ustawowych za opóźnienie na podstawie ustawy o terminach 

zapłaty  w transakcjach handlowych, w przypadku opóźnienia Zamawiającego                  

w zapłacie wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż, nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. zapisu 

Pytanie 9 

Wnoszę o modyfikacje par.10 ust.1 Umowy, w zakresie ,,z tytułu zawinionego 

niewykonania lub zawinionego nienależnego wykonania umowy z przyczyn(…)’’ 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje iż, nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

Pytanie 10 

Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.10ust.1 pkt.1,2  z 20% na 10% ze 

względu na rażąco wygórowaną wysokość kar. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż nie wyrażamy zgody na obniżenie kar umownych. Katalog 

kar umownych został opracowany ze względu na konieczność zabezpieczenia 

bezpieczeństwa jednostki w przypadku rezygnacji z realizacji umowy przez 

Wykonawcę. 

Pytanie 11 

Wnoszę o modyfikacje par.10 ust.1 pkt.3 Umowy, w zakresie  ,,wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu każdorazowo karę umowną w wysokości 500 zł w każdym 

przypadku zawinionego niewykonania lub zawinionego nienależnego wykonania 

niniejszej umowy, z wyłączeniem przypadków wymienionych w ppkt.1 i 2 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż nie wyrażamy zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

Pytanie 12  

Wnoszę o modyfikację par.10 ust.2 Umowy, w zakresie ,,w przypadku  poniesienia 

strat przez Zamawiającego wynikających z zawinionego niewykonania lub 

zawinionego nienależnego wykonania obowiązków przez pracowników 

wykonawcy w trakcie realizacji umów ,Zamawiający(…)’’  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyrażamy zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

Pytanie 13  

Wnoszę o wykreślenie w par.10ust.2 Umowy słowa ,,pełnej’’ 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyrażamy zgody na wprowadzenie ww. słowa 

Pytanie 14 

Wnoszę o wykreślenie par.10 ust.3 Umowy. 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż nie wyrażamy zgody na wykreślenie ww. zapisu. 
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Pytanie 15 

Wnoszę  o wprowadzenie do par.10 Umowy limitu kar umownych możliwych do 

nałożenia na wykonawcę w ciągu miesiąca. 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, że nie wyrażamy zgody na wprowadzenie limitu kar 

umownych w par.10. Katalog kar umownych został opracowany ze względu na 

konieczność ciągłego zabezpieczenia bezpieczeństwa jednostki. 

Pytanie 16 

Wnoszę o wprowadzenie do por.10 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:   

Nie wyrażamy zgody na wprowadzenie dodatkowego zapisu w par.10 

Pytanie 17 

Wnoszę o doprecyzowanie zapisu z par.11ust.1 lit.d Umowy. Zapis jest zbyt ogólny 

a sankcja dotkliwa. 

 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuję, że zapis dotyczy kilkukrotnego niewykonania lub 

nienależytego wykonania niniejszej umowy. 

Pytanie 18 

Wnoszę o modyfikację par.11 ust.3pkt.1 Umowy, w zakresie :,,nie przedstawienia 

polisy, o której mowa w par.5 ust.3 pomimo uprzedniego wezwania do jej 

przedłożenia w terminie nie krótszym niż 3 dni robocze’’. 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, iż nie wyrażamy zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

 



  Strona 6 
 

 

 

 

Pytanie 19 

Wnoszę o modyfikację par.11 ust.4 Umowy, w zakresie:,, Wykonawca ma prawo 

rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania 

Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’. 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, iż nie wyrażamy zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

Pytanie 20 

Wnoszę o modyfikację par.12 ust.2 Umowy, w zakresie ,,wykonawca ponosi 

odpowiedzialność względem Zamawiającego z tytułu zawinionego niewykonania 

lub zawinionego nienależnego wykonania umowy, które było następstwem  

zawinionego niewykonania lub zawinionego należytego wykonania 

zobowiązań(…)’’. 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuje, iż nie wyrażamy zgody na wprowadzenie ww. modyfikacji. 

Pytanie 21 

Czy każda roboczogodzina pracy pracownika ochrony świadczona na rzecz 

Zamawiającego winna być wypracowana wyłącznie w ramach umowy o pracę? 

Odpowiedź:   

Zamawiający pozostawia w  gestii Wykonawcy dodatkową formę zatrudnienia 

pracowników (ponad wymiar etatu). 

Pytanie 22 

Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu 

pracowników pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje 

waloryzację minimalnej stawki godzinowej? 
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Odpowiedź:   

Nie, oferta cenowa powinna uwzględniać minimalną stawkę godzinową wynagrodzenia 

obowiązującą w 2020 r. 

Pytanie 23 

W związku z określonym terminem realizacji usługi obejmującym dwanaście 

miesięcy 2020roku, wnoszę o wprowadzenie do umowy klauzuli waloryzacyjnej za 

ten okres. Biorąc pod uwagę zakres zmian jakie w ostatnich 2 latach następują                  

w związku ze zmianą wynagrodzeń, wykonawca składając ofertę nie jest w stanie 

przewidzieć  jakie zmiany od styczna 2020 roku w zakresie płac nastąpią .Wniosek 

o wprowadzenie klauzuli do umowy jest o tyle istotny (mimo że umowa jest 

zawierana na okres 12 miesięcy ), iż oferta jest składana w sierpniu gdzie 

wykonawca nie ma żadnych wytycznych, przepisów informacji w zakresie zmiany 

wynagrodzeń przewidzianych na rok 2020. 

Odpowiedź:   

Oferta cenowa powinna uwzględniać zmianę najniższego wynagrodzenia na 2020 r. 

Pytanie 24 

Czy zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzania 

przetwarzanych danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno 

Zamawiającego jaki i wykonawcy, w związku  z obowiązującymi przepisami 

RODO ,wzór w załączeniu . 

Odpowiedź:   

Zamawiający informuję, iż nie ma takiej możliwości. Umowa zawiera odpowiednie 

zapisy dot.RODO 

Pytanie 25 

Czy zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności ? 

Odpowiedź:   

Zamawiający akceptuję pracowników, którzy spełniają wymagania określone                             

w warunkach zamówienia oraz w umowie. 
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Wniosek nr 2  wykonawcy : 

 

Pytanie 1 

Czy każda roboczogodzina pracownika ma zostać wypracowana w ramach umowy 

o pracę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pozostawia w gestii Wykonawcy dodatkową formę 

zatrudnienia pracowników(ponad wymiar etatu). 

Pytanie 2 

Czy Zamawiający dopuszcza aby absencje chorobowe i urlopowe były realizowane 

w oparciu o umowy cywilno-prawne? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga aby wszyscy pracownicy realizujący zamówienie byli 

zatrudnieni na podstawie umowy o pracę. Dodatkowe formy zatrudnienia leżą w gestii 

wykonawcy. 

Pytanie 3 

Proszę o dopuszczenie zatrudnienia pracowników realizujących podjazdy grup 

interwencyjnych w oparciu o umowę cywilno-prawne. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż wymaga aby wszyscy pracownicy realizujący zamówienie 

byli zatrudnieni na postawie umowy o pracę (np. również  u podwykonawcy) 

Pytanie 4 

Czy zatrudnienie na podstawie umowy o pracę wymagane jest w pełnym 

wymiarze? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż nie ma takiego wymogu. 

Pytanie 5 

Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy utrzymywania porządku na 

posterunkach ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, iż nie ma takiego wymogu, lecz pracownicy Wykonawcy 

powinni dbać o czystość i higienę w miejscu pracy. 

Pytanie 6 

Wnoszę o zawarcie jest w umowie, klauzuli która umożliwi obu stronom 

rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem  to,, Każdej ze stron przysługuje prawo 

rozwiązania umowy z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia. 

Wypowiedzenie winno być dokonane w formie pisemne, pod rygorem 

nieważności’’. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie ww. klauzuli 

Pytanie 7 

W związku z zapisami we wzorze umowy dotyczącymi kar umownych wnosimy                   

o obniżenie wysokość kar , jako rażąco wygórowanych o 50%. 

Uzasadnienie: 

W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w 

pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej  mu narzucenie 

warunków dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować 

treść umowy aby realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar 

umownych nie powinno być celem samym w sobie ale środkiem dyscyplinującym 

wykonawcę. 

Nie można również zapomnieć, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie 

szkody( zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być 

ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może 

powstać po stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie 

zostało oparte na powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę. 

Zaproponowane przez  wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar 

umownych ma z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą 

spełniały funkcję represyjną, z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą 

a nie ,,zarobkową’’ 

 



  Strona 10 
 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję że nie wyraża zgody na obniżenie zgody. 

Pytanie 8 

Czy Zamawiający udostępni Wykonawcy na cały okres realizacji zamówienia 

bezpłatne pomieszczenia o których mowa w pkt 10.6 Opisu przedmiotu 

zamówienia? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję że udostępni Wykonawcy na cały okres zamówienia bezpłatnie  

pomieszczenia. 

Pytanie 9 

Czy Zamawiający udostępni bezpłatnie pomieszczenie na magazyn broni 

Wykonawcy? 

Odpowiedź: 

Zamawiający  informuję, iż udostępni pomieszczenie na magazyn broni Wykonawcy. 

Pytanie 10 

Czy pomieszczenie na magazyn broni będzie posiadało drzwi spełniające normy 

prawne czy też leży to po stronie Wykonawcy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuję, że organizacja przechowywania broni na terenie obiektu leży 

po stronie Wykonawcy. 

Pytanie 11 

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 informuje, iż dopuszcza taką możliwość przy zachowaniu terminów 

określonych w §.3 ust.3 

Pytanie 12 

Czy podana przez Zamawiającego ilość pracowników ochrony na zmianie w opisie 

przedmiotu zamówienia zapewnia min 1,5 krotność zmianowości na posterunku 

zgodnie z instrukcją ochrony obiektów wojskowych ? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż podana przez Zamawiającego ilość pracowników ochrony 

na zmianie w opisie przedmiotu zamówienia zapewnia min 1,5 krotność zmianowości 

na posterunku zgodnie z instrukcją ochrony obiektów wojskowych. 

Pytanie 13 

Proszę o podanie średniej liczby rbg w skali miesiąca oraz za całość realizacji usługi 

dla wszystkich posterunków. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż dobowa liczba roboczogodzin pracy pracowników SUFO                 

w obiekcie wynosi 96. 

Liczba roboczogodzin w skali miesiąca jest iloczynem dobowej liczby roboczogodzin                     

i liczby dni w danym miesiącu. 

Pytanie 14 

Czy spełnienie warunku określonego w rozdziale III pkt. 2.2b może zostać 

spełnione przez jedną spółkę w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie 

zamówienia? 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż  może zostać spełnione przez jedną spółkę w przypadku 

wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia. 

Pytanie 15 

W odniesieniu do warunku określonego w rozdz.IIIpkt.2.2 b proszę o rozpatrzenie 

poniższego zapytania: 

Zgodnie z art.48 ust.9 i ust.10 ustawy o ochronie informacji niejawnych ,, Kierownik 

jednostki organizacyjnej udziela akredytacji bezpieczeństwa teleinformatycznego dla 

systemu teleinformatycznego przeznaczonego do przetwarzania informacji 

niejawnych o klauzuli ,,zastrzeżone’’ przez zatwierdzenie dokumentacji 

bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego. W przypadku gdy system ,o którym 

mowa w ust.9 będzie funkcjonował w więcej niż jednej jednostce organizacyjnej, 

akredytacji o której mowa w ust.9, udziela kierownik jednostki organizującej system’’ 

Mając na powyższe na uwadze wnosimy o potwierdzenie, iż Zamawiający uzna 

spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie kompetencji lub 
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uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to                  

z odrębnych przypisów, posiadania systemu do przetwarzania informacji  

niejawnych o klauzuli min zastrzeżone, jeżeli Wykonawca wykaże się możliwością 

korzystania  z systemu teleinformatycznego w oparciu o porozumienie zawarte 

pomiędzy jednostką tworzącą  ( zgodnie z art.48.10 ww. ustawy) system 

teleinformatyczny dla kilku jednostek organizacyjnych a wykonawcą. 

Porozumienie, którego bazę stanowi akredytacja udzielona przez jednostkę 

organizacyjną tworzącą system dla kilku jednostek organizacyjnych tj. spółkę, 

będącą inną spółką nie wchodzącą w skład konsorcjum. 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza, iż uzna spełnienie warunku udziału w postępowaniu                           

w zakresie kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności 

zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przypisów, posiadania systemu do 

przetwarzania informacji  niejawnych o klauzuli min zastrzeżone, jeżeli Wykonawca 

wykaże się możliwością korzystania  z systemu teleinformatycznego w oparciu                            

o porozumienie zawarte pomiędzy jednostką tworzącą  ( zgodnie z art.48.10 ww. 

ustawy) system teleinformatyczny dla kilku jednostek organizacyjnych a wykonawcą. 

Porozumienie, którego bazę stanowi akredytacja udzielona przez jednostkę 

organizacyjną tworzącą system dla kilku jednostek organizacyjnych tj. spółkę, będącą 

inną spółką nie wchodzącą w skład konsorcjum. 

 

Wniosek nr 3  wykonawcy 

Pytanie 1 

Czy ze względu na specyfikę ochranianego obiektu tj. obiekt wojskowy chroniony 

przez uzbrojonych pracowników ochrony Zamawiający dopuszcza wykonywanie 

usługi przez osoby posiadające status osób niepełnosprawnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję iż akceptuję pracowników, którzy spełniają wymagania 

określone w warunkach zamówienia oraz w umowie. 
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Wniosek nr 4   wykonawcy 

Pytanie 1 

Prosimy o doprecyzowanie, jaki jest wymagany rodzaj broni( pistolet maszynowy, 

karabinek czy też broń palna krótka)? 

Odpowiedź:  

Zamawiający wymaga aby pracownicy Ochrony Wykonawcy dysponowali bronią palną 

– pistolet lub rewolwer lub pistolet maszynowy lub karabinek. 

Pytanie 2 

Czy zamawiający przewiduję waloryzację stawki za usługę ochrony w przypadku 

zmiany najniższej krajowej od roku 2020 roku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuję, że nie przewiduje. Oferta cenowa powinna uwzględniać 

minimalną stawkę godzinową wynagrodzenia obowiązującą w 2020 r. 

 

 

Oferty należy składać do dnia 12.09.2019 r., do godz.8:00. Pozostałe warunki składania 

ofert, określone w SIWZ, pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

KOMENDANT 
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