
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.020.2021.AL   Warszawa, dnia 26 lipca 2021 r.            

 
 

 
do Wykonawców 

 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym pn. „Świadczenie całodobowej usługi 

ochrony fizycznej osób i mienia w obiekcie przy ul. Józefa Piłsudskiego 15/17 we Wrocławiu oraz w obiekcie przy ul. Dożynkowej 
9H w Poznaniu, zajmowanych przez terenowe siedziby Najwyższej Izby Kontroli we Wrocławiu i w Poznaniu wraz z innymi 
podmiotami”. 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 w związku z art. 284 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela następujących 

wyjaśnień dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej „SWZ”), tj.: 

 

Pytanie 1: 

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji zadań pracowników z orzeczeniem o niepełnosprawności? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami pkt VIII.1.2. SWZ Zamawiający wymaga aby osoby skierowane przez Wykonawcę do realizacji 
zamówienia były wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, o której mowa  
w art. 28 ust.1 Ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2020 r., poz. 838 ze zm.)  
i legitymowały się stosownym zaświadczeniem, o którym mowa w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  
z 16 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wzoru 
wniosku o wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego oraz wzoru zaświadczenia o wpisie 
na te listy (Dz. U. z 2013 r., poz.1628). 

Aby uzyskać wpis na przedmiotową listę, osoba musi legitymować się badaniami lekarskimi i psychologicznymi wydanymi 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie badań lekarskich  
i psychologicznych osób ubiegających się o wpis lub posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2323 ze zm.). Jeżeli osoba niepełnosprawna  będzie legitymowała się przedmiotowymi 
badaniami i uzyska wpis na listę, o której mowa powyżej, to Zamawiający dopuszcza takie osoby do wykonywania zadań. 

 

Pytanie 2: 

Proszę o wskazanie, ilość roboczogodzin w miesiącu, dla Części II zamówienia. Czy posterunek w części użytkowanej 
przez Sąd Rejonowy jest posterunkiem całodobowym? 

Odpowiedź:  

Dla części II Zamówienia (dotyczącego ochrony obiektu przy ul. Dożynkowej 9H w Poznaniu w części zajmowanej przez 
Sąd Rejonowy) ilość roboczogodzin w miesiącu obejmuje: 
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1. W poniedziałki robocze – w godz. 6.30 – 18.30,  
2. W pozostałe dni robocze – w godz. 6.30 – 16.30, 

A zatem: w dniu 31 sierpnia 2021 r. – 10 godzin, w miesiącu wrześniu 2021 r. – 198 godzin, w miesiącu 
październiku – 240 godzin, w miesiącu listopadzie – 208 godzin, w miesiącu grudniu – 238 godzin. 

 

Pytanie 3: 

Czy Wykonawca ma na własny koszt zainstalować system kontroli obchodów pracowników ochrony? Jeżeli tak,  
ile punktów kontrolnych należy zainstalować na obiektach? 
 

Odpowiedź: 

System kontroli jest zainstalowany i Zamawiający opiera pracę wartowników o ten system. 

 

 

Dyrektor Generalny 
 

Najwyższej Izby Kontroli 
 

 
/-/ Janina Bielak 

 
 

 


