
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.029.2021.AL   Warszawa, dnia 26 października 2021 r.            

 
 
do Wykonawców 

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

osób i mienia oraz monitoringu systemu włamania i napadu w obiektach zajmowanych przez Najwyższą Izbę Kontroli”. 

 

I. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień 

dotyczących treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) i wprowadza zmiany w jej treści, tj.: 

 

Pytanie 1:  
Proszę o potwierdzenie, że dopuszczalny jest udział podwykonawców w zakresie podjazdów grup/patroli interwencyjnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w zakresie podejmowania działań przez grupy interwencyjne. 
 
Zamawiający wprowadza zmianę w treści Formularza ofertowego – załącznik nr 2 do SWZ: 
 
Zamawiający dodaje pkt 8, o treści: 
 

„8.  ZAMÓWIENIE ZREALIZUJEMY sami ** / przy udziale podwykonawców ** ( ** niepotrzebne skreślić), którzy 
będą wykonywać następujące zakresy zamówienia:  

8.1 Zakres I ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez 

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...………………… 

8.2 Zakres II ………………………………………………………………………………………………. realizowany przez 

(nazwa lub imię i nazwisko oraz dane kontaktowe podwykonawcy – jeżeli są znane) …………………...…………… 

Oświadczamy, że przed przystąpieniem do wykonania zamówienia podamy nazwy lub imiona i nazwiska 
oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi dla wskazanych wyżej zakresów 
zamówienia, w przypadku gdy nie są nam znane w chwili składania oferty.”. 

 

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania formularz ofertowy 
uwzględniający wprowadzoną zmianę. 
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Pytanie 2:  
Czy do obowiązków Wykonawcy po zakończeniu służby (po godzinie 19) leży zamykanie i otwieranie obiektów 
Zamawiającego? (chodzi odbiór i dostarczanie kluczy następnego dnia). 

Odpowiedź: 
Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do otwierania drzwi wejściowych do obiektów Zamawiającego przed 
rozpoczęciem służby oraz ich zamykania po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania kluczy od drzwi 
wejściowych do obiektów Zamawiającego od pracownika ochrony, który będzie zamykał obiekt oraz ich doręczenie 
następnego dnia pracownikowi ochrony, który będzie je otwierał. Klucze od drzwi wejściowych do obiektów 
Zamawiającego powinny być przechowywane przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 
nieuprawnionym. 
 
Zamawiający wprowadza zmianę w treści Opisu przedmiotu zamówienia dotyczącym Części I-XI zamówienia - 
załącznik nr 1a do SWZ: 
 
Zamawiający dodaje pkt 20, o treści: 

„Pracownicy Wykonawcy zobowiązani są do otwierania drzwi wejściowych do obiektów Zamawiającego przed 
rozpoczęciem służby oraz ich zamykania po jej zakończeniu. Wykonawca zobowiązany jest do odebrania kluczy od drzwi 
wejściowych do obiektów Zamawiającego od pracownika ochrony, który będzie zamykał obiekt oraz ich doręczenie 
następnego dnia pracownikowi ochrony, który będzie je otwierał. Klucze od drzwi wejściowych do obiektów 
Zamawiającego powinny być przechowywane przez Wykonawcę w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osobom 
nieuprawnionym.”.  

Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania załącznik nr 1a do SWZ 
uwzględniający wprowadzoną zmianę. 

 

Pytanie 3:  
Czy wszyscy pracownicy skierowani do realizacji zamówienia muszą posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników 
ochrony fizycznej? 

Odpowiedź: 
Tak. Wszyscy pracownicy Wykonawcy realizujący zadania związane z bezpośrednią ochroną fizyczną osób i mienia  
w obiektach Zamawiającego muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

 

II. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

p.o. Dyrektora 
Biura Gospodarczego 

/-/ Kamil Wójcik 

 


