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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.19.2021.7 

 

 

 
 
 
 
Wykonawcy 
 

 
 
 
 

dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
przetargu podstawowego (zamówienie na usługi społeczne o wartości mniejszej niż 
progi unijne - wartość zamówienia wyrażona w złotych jest mniejsza niż 
równowartość kwoty 750 000 euro, nie mniejsza jednak niż równowartość kwoty 
130 000 złotych) na „Świadczenie usług ochrony fizycznej obiektu Delegatury 
Urzędu Komunikacji Elektronicznej w Siemianowicach Śląskich”. Sprawa numer: 
BA.WZP.26.19.2021. 

 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający udziela na 
wniosek Wykonawcy wyjaśnień w zakresie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, zwanej 
dalej w skrócie „SWZ”, w następującym zakresie, tj.: 
 

1. Czy kwalifikowani pracownicy ochrony pełniący służbę na obiekcie Zamawiającego 

wyposażeni mają być w broń palną czy paralizatory elektryczne o mocy powyżej 

10mA?  

Odp. 1 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pracownicy ochrony 

mają być wyposażeni w przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie powyżej 10 mA, który 

wymaga pozwolenia na broń. 

  

2. Czy Zamawiający udostępni wykonawcy nieodpłatnie pomieszczenie do organizacji 

poza magazynowego pomieszczenia do przechowywania broni?  

Odp. 2 

Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy możliwość korzystania z pomieszczenia 
służbowego, w którym  zgodnie z § 11 ust. 3 pkt 1  rozporządzenia Ministra Spraw 

Warszawa, 21 lipca 2021 r. 

0
0

0
0

0
5

5
7

8
0

2
3



Urząd Komunikacji Elektronicznej 
01-211 Warszawa                                                             Sprawę prowadzi:      2/3 
ul. Giełdowa 7/9                                                               Michał Sobczak tel. 22 53 49 295 

 
Pismo wydane w formie dokumentu elektronicznego i podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym 

 

 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia 
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2015 r. poz. 992) można przechowywać do 4 
egzemplarzy broni typu „przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą 
energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie powyżej 10 mA” 
w urządzeniach spełniających wymagania co najmniej klasy S2 wg normy PN-EN 14450 na 
trwałe przymocowanych do elementów konstrukcyjnych budynku. 

 

3. Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemu alarmowego sygnalizacji 

włamania i napadu do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak to z ilu 

odrębnych central składa się system alarmowy sygnalizacji włamania i napadu w 

obiekcie Zamawiającego?  

Odp. 3 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że system alarmowy 

SSWiN jest systemem autonomicznym, sygnały alarmowe odbierane są na miejscu. 

Zamawiający nie przewiduje  podłączenia SSWiN do stacji monitorowania alarmów 

Wykonawcy. 

  

4. Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż. 

znajdujących się w  obiekcie Zamawiającego do stacji monitorowania alarmów 

wykonawcy? Jeśli tak to czy sygnał alarmowy ppoż przesyłany ma być do jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej? Z ilu central alarmowych składają się systemy alarmowe 

ppoż w  obiekcie Zamawiającego?  

Odp. 4 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

podłączenia systemu alarmowego ppoż. do stacji monitorowania alarmów 

Wykonawcy. Sygnał alarmowy ppoż. nie jest przesyłany do  jednostki Państwowej 

Straży Pożarnej.  

 

5. Czy usługa bezpośredniej ochrony fizycznej wspierana ma być przez grupę 

interwencyjna, spełniającą  wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 roku 

w sprawie zasad uzbrojenia Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych 

i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji, tj. składać się 

z min. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną?  

Odp. 5 

Zamawiający w odpowiedzi na powyższe pytanie wskazuje, że zgodnie z § 1 ust.1 
załącznika nr 6 do SWZ (wzór umowy), realizacja usługi nie wymaga udziału grupy 
interwencyjnej. 
 

6. Z uwagi na konieczność uzyskania odpowiedzi na powyższe pytania, mające istotny 

wpływ na wycenę usługi, wnoszę o zmianę terminu składania ofert na dzień 

30.07.2021 r.  

Odp. 6 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert. Wyjaśnienia SWZ 

zostały udzielone niezwłocznie, przed upływem minimalnego terminu wskazanego 

w art. 284 ust. 2 ustawy Pzp.   

  Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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