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URZĄD KOMUNIKACJI ELEKTRONICZNEJ 

BIURO ADMINISTRACJI 

BA.WZP.26.19.2021.16 

 
 

 
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.: 

 

7. Ile szt. broni palnej lub paralizatorów powyżej 10 mA powinien zapewnić Wykonawca 

do realizacji zadania. 

Odp. 7 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wymagana broń to 

„przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 

o średniej wartości prądu w obwodzie powyżej 10 mA” – 1 egz. 

 

8. Czy Zamawiający zapewnia miejsce do przechowywania broni i sejf na w/w broń. 

Odp. 8 

Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy możliwość korzystania z pomieszczenia 

służbowego. Zamawiający nie posiada urządzenia do przechowywania broni. 

 

9. Czy Zamawiający wymaga podjazdów Grup Interwencyjnych i czy powinny to być grupy 

zbrojone oraz w jakim czasie od wezwania powinni dojechać na obiekt. 

Odp.9 

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. 
 

Warszawa, 22 lipca 2021 r. 
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10. Czy patrol doraźny wykonuje pracownik pełniący służbę na PS1 i co godzinę opuszcza 

posterunek i wychodzi w patrol. 

Odp. 10 

Zamawiający w odpowiedzi na to pytanie informuje, patrol wykonywany jest w godz. 
17:00 – 7:00 przez pracownika ochrony na posterunku „PS1”. 
 

11. Jaka firma obecnie wykonuję usługę ochrony mienia. 

Odp. 11 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ 
dotyczącej wyżej wskazanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na to pytanie, 
ponieważ przepisy Pzp nie obligują Zamawiającego do obowiązku udzielana wyjaśnień, 
gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści 
SWZ. 
 

12. Proszę o udostępnienie informacji publicznej jaka jest wartość ostatniej faktury netto 

aktualnego Wykonawcy bez naliczonych ewentualnych kar. 

Odp. 12 

Zamawiający informuje, że przedmiotowe pytanie nie dotyczy wyjaśnienia treści SWZ 
dotyczącej wyżej wskazanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, 
w związku z czym Zamawiający nie ma obowiązku udzielenia odpowiedzi na to pytanie, 
ponieważ przepisy Pzp nie obligują Zamawiającego do obowiązku udzielana wyjaśnień, 
gdy Wykonawca zwraca się do Zamawiającego w innym celu niż wyjaśnienie treści 
SWZ. 
 

13. Prosimy o określenie ile jednostek i jakiego rodzaju broni Zamawiający wymaga do 

realizacji usługi będącej przedmiotem postępowania? 

Odp. 13 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że wymagana broń to 

„przedmiot przeznaczony do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 

o średniej wartości prądu w obwodzie powyżej 10 mA” – 1 egz. 

 

14. Czy Zamawiający zapewnia pomieszczenie/magazyn broni?   

Odp.14 

Zamawiający zapewni pracownikom Wykonawcy możliwość korzystania z pomieszczenia 

służbowego, w którym może być przechowywana broń.  

 

15. Czy Zamawiający zapienia urządzenie do przechowywania broni?  

Odp.15 

Zamawiający nie posiada urządzenia do przechowywania broni. 

 

16. Jeżeli to wykonawca ma zapewnić urządzenie do przechowywania broni prosimy 

o doszczegółowienie czy pomieszczenie do przechowywania broni spełnia wymagania 
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określone Rozporządzeniu w sprawie przechowywania, noszenia oraz 

ewidencjonowania broni i amunicji 

Odp.16 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pomieszczenie 

służbowe dla pracowników ochrony spełnia wymagania określone w rozporządzeniu 

Ministra Spraw 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). 

 

17. Prosimy o doprecyzowanie w jakich godzinach ma być realizowana usługa. 

W formularzu ofertowym Zamawiający wskazał łączną liczbę roboczogodzin 35.040, co 

dzieląc na liczbę miesięcy realizacji usługi wynosi 1460 rbh miesięcznie czyli 2 

pracowników ochrony całodobowo we wszystkie dni tygodnia. Natomiast w opisie 

przedmiotu umowy Zamawiający wskazał, że usługa ma być realizowana przez:  

PS 1 stałego całodobowego w godzinach 7-19, 19-7 oraz dodatkowo wystawienia z tego 
posterunku patrolu  
PS 2 stałego w dni robocze w godzinach od 7-17  
 

Odp.17 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, usługa realizowana jest 

24 godziny na dobę w dwóch zmianach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00 po dwóch 

pracowników na zmianie, czterech w ciągu doby.  

Na posterunku PS1 (posterunek stały) pracownicy ochrony pełnią służbę 

jednoosobowo dni robocze w godz. od 7:00 do 17:00, a w godz. od 17:00 do 7:00 -

dwuosobowo. W dni wolne od pracy na posterunku stałym PS1 ochrona jest 

realizowana całodobowo przez dwóch pracowników ochrony. 

Na posterunku PS2 (posterunek stały) pracownicy ochrony pełnią służbę 

jednoosobowo w dni robocze w godz. 7:00 – 17:00. Pracownik z posterunku PS2 

o godz. 17:00 przechodzi na posterunek PS1 i wykonuje patrol w godz. 17:00 – 19:00. 

 

18. Ze względu na specyfikę obiektu prosimy o wyznaczenie terminu wizji lokalnej obiektu.  

Odp.18 

Zamawiający informuje, że w sprawie uzgodnienia terminu wizji lokalnej obiektu 

prosimy kontaktować się telefonicznie. Kontakt do pracownika Urzędu Komunikacji 

Elektronicznej w obiekcie w Siemianowicach Śląskich - tel. 668 470 893. 

 

19. Czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą opisu koncepcji organizacji pracy 

gwarantującego realizację zakresu przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt. 16) 

formularza ofertowego. Jeżeli tak, proszę o uzupełnienie i wskazanie właściwych 

zapisów SWZ, do których Zamawiający odsyła w pkt. 16) formularza ofertowego, 

ponieważ we wskazanych punktach nie ma jakiejkolwiek informacji o wymaganym 

opisie koncepcji organizacji pracy. 

Odp.19 
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Zamawiający odpowiada, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą opisu koncepcji 

organizacji pracy gwarantującego realizację zakresu przedmiotu zamówienia, o którym 

mowa w pkt. 16) Załącznika nr 1 do SWZ – wzór formularza oferty. 

Przedmiotowy punkt został wprowadzony przez pomyłkę do Załącznika nr 1 do SWZ – 

wzór formularza oferty i nie ma on zastosowania w SWZ. 

 

W wyniku powyższej odpowiedzi na pytanie numer 19 Zamawiający działając na 

podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ poprzez 

wykreślenie z Załącznika nr 1 do SWZ – wzoru formularza oferty punktu 16 

o brzmieniu: 

16) wraz z ofertą składamy opis koncepcji organizacji pracy gwarantujący realizację 

zakresu i przedmiotu zamówienia, o którym mowa w pkt IX, XVI.9) i XXI.3) SWZ; 

  
20. Proszę o jednoznaczną odpowiedź, czy Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą 

opisu koncepcji organizacji pracy gwarantującego realizację zakresu przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w pkt. 16) formularza ofertowego. Jeżeli tak, proszę 

o uzupełnienie i wskazanie właściwych zapisów SWZ, do których Zamawiający odsyła 

w pkt. 16) formularza ofertowego, ponieważ we wskazanych punktach nie ma 

jakiejkolwiek informacji o wymaganym opisie koncepcji organizacji pracy. 

Odp.20 

Zamawiający jednoznacznie odpowiada, że nie wymaga złożenia wraz z ofertą opisu 

koncepcji organizacji pracy gwarantującego realizację zakresu przedmiotu 

zamówienia, o którym mowa w pkt. 16) Załącznika nr 1 do SWZ – wzór formularza 

oferty. 

Przedmiotowy punkt został wprowadzony przez pomyłkę do Załącznika nr 1 do SWZ – 

wzór formularza oferty i nie ma on zastosowania w SWZ. 

Patrzeć także odpowiedź na pytanie 19. 

 
21. Ile punktów elektronicznej kontroli obchodów (posterunek patrolowy) na obiekcie 

zamawiającego ma zainstalować wykonawca? uzyskanie informacji w tym zakresie jest 

niezbędna do prawidłowej kalkulacji oferty.  

Odp.21 

Zamawiający informuje, iż na terenie obiektu wymagana jest instalacja 7 punktów 

elektronicznej kontroli obchodów. 

 

22. Czy pracownicy wskazani w załączniku nr 4 do swz mają docelowo świadczyć usługę 

czy też wykonawca wpisując w załączniku nr 4 pracowników potwierdza, że dysponuje 

wymaganymi przez zamawiającego pracownikami i spełnienia warunki udziału 

w postępowaniu. Czy wykonawca w przypadku wygrania przetargu będzie mógł 

zmienić osoby, które będą świadczyć usługę.  

Odp.22 

Tak. Pracownicy wskazani w załączniku nr 4 do SWZ – Wykazie osób skierowanych 

przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego mają świadczyć usługę. 
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Zgodnie z § 5 ust. 1 wzoru umowy znajdującego się w SWZ, Wykonawca na 3 dni przed 

rozpoczęciem realizacji Przedmiotu umowy wyznaczy Zespół przeznaczony do jej 

realizacji, składający się z osób wskazanych w Załączniku nr 4 do SWZ – Wykazie osób 

skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego – załącznik ten 

jest składany przez danego Wykonawcę na potwierdzenie spełniania warunku udziału 

w postępowaniu na etapie prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego.  

 

W zakresie zmiany osób, to zgodnie z § 5 ust. 8 wzoru umowy znajdującego się w SWZ, 

zmiana osób będzie możliwa tylko określonych przypadkach, wskazanych poniżej 

pogrubioną czcionką, tj.: - op. cit. ze wzoru umowy:” 

8. Wykonawca zobowiązuje się, że kluczowy personel Wykonawcy składający się 
pracowników ochrony realizujących Umowę w oparciu o wykaz osób wskazany 
przez Wykonawcę zgodnie z Załącznikiem nr 4 do SWZ – Wzór wykazu osób (w 
zakresie wskazania osób na potwierdzenie spełniania warunków udziału 
w postępowaniu), a także innych osób niezbędnych do wykonania Przedmiotu 
Umowy, nie będzie podlegał zmianom, z zastrzeżeniem wypadków losowych (np. 
choroba), rozwiązania stosunku pracy lub stosunku cywilnoprawnego z danym 
członkiem personelu Wykonawcy. W przypadku zmiany członka personelu, który 
wskazany był w załączniku nr 4 do SWZ, na potwierdzenie spełnienia przez 
Wykonawcę warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w art. 112 ust. 2 
pkt 4 ustawy Pzp, Wykonawca jest zobowiązany wykazać Zamawiającemu, że nowy 
kandydat posiada wykształcenie, doświadczenie i kwalifikacje nie mniejsze niż 
wymagane w trakcie postępowania, co musi zostać zaakceptowane przez 
Zamawiającego. W przypadku odrzucenia kandydata przez Zamawiającego, 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu innego kandydata. Zmiana personelu 
Wykonawcy nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. Po każdorazowej zmianie 
członków personelu Wykonawcy, Wykonawca niezwłocznie przekaże 
Zamawiającemu nową listę personelu Wykonawcy sporządzoną według wzoru 
znajdującego się w Załączniku nr 4 do SWZ – Wzór wykazu osób, opatrzony datą 
i podpisany przez osobę nadzorującą realizację Umowy ze strony Wykonawcy.”.  

 

23. Wnosimy o obniżenie kar umownych wskazanych w § 8 wzoru umowy, jako oczywiście 

rażąco wygórowanych o co najmniej 50%. nadto wnosimy o usunięcie § 8 ust. 5, który 

pozwala zamawiającemu naliczenie kar umownych do limitu 100% wartości 

wynagrodzenia, dublowanie a nawet naliczenie kilku kar za jedno zdarzenie. 

W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest 

w pozycji uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie 

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. wielokrotnie wskazywała na to krajowa izba odwoławcza, m.in. w wyroku 

z dnia 5 marca 2014 r., sygn. akt kio 283/14.  

Odp.23 
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Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie i usunięcie wskazanych powyżej kar 

umownych.  

 

24. Proszę o informację, czy zamawiający udostępni wykonawcy bezpłatne pomieszczenia 

wraz z dostępem do energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń 

sanitarnych.  

Odp.24 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający wskazuje, że zgodnie z pkt 21 

załącznika nr 1 do umowy - Opis Przedmiotu Umowy, będącego załącznikiem nr 6 do 

SWZ, „Zamawiający zapewni pracownikom ochrony zatrudnionym przez Wykonawcę 

dostęp do pomieszczenia socjalnego w miejscu wykonania zamówienia oraz możliwość 

korzystania z linii telefonicznej w celach związanych z realizacją Przedmiotu umowy.” 

 

25. Proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby 

posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności.  

Odp.25 

Zamawiający nie przewiduje zatrudnienia osób niepełnosprawnych do realizacji 
przedmiotowego zamówienia. Zgodnie z zapisem pkt 5, ppkt 3  załącznika nr 1 do umowy - 
Opis Przedmiotu Umowy, będącego załącznikiem nr 6 do SWZ, zatrudnione osoby muszą 
posiadać wysoką sprawność fizyczną w związku z koniecznością podejmowania interwencji 
w przypadku zagrożenia bezpieczeństwa osób i mienia oraz uprawnienia kwalifikowanego 
pracownika ochrony fizycznej i uprawnienia do posiadania broni. 
 

26. Czy pomieszczenie zamawiającego, w którym ma być przechowywana broń palna 

spełnia zapisy par. 11 rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011r. w sprawie zasad 

uzbrojenia SUFO i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji? 

Jeżeli nie to w co należy je wyposażyć (drzwi odpowiedniej klasy, system sygnalizacji 

włamania i napadu, urządzenie do przechowywania broni odpowiedniej klasy)? 

Odp.26 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, że pomieszczenie 

służbowe dla pracowników ochron, w którym będzie przechowywana broń spełnia 

wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Spraw 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). 

 
27. W jakie środki przymusu bezpośredniego mają być wyposażeni pracownicy 

wykonawcy? 

Odp.27 

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, kajdanki, pałkę służbową. 
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28. Z pkt. 3 załącznika nr 1 do umowy wynika, że standard ochrony obiektów Delegatury 

UKE wymaga pełnienia służby całodobowej przez dwóch pracowników ochrony we 

wszystkie dni tygodnia, w systemie zmianowym dwunastogodzinnym – od godz. 7.00 – 

19.00 oraz od 19.00 – 7.00. 

Natomiast zapis w pkt. 4, że realizacja zadań ochronnych wymaga wystawienia dwóch 
posterunków: PS1 stałego całodobowego, w godzinach 7.00-19.00, 19.00-7.00 oraz 
dodatkowo wystawienia z tego posterunku patrolu (patrol powinien być realizowany 
w odstępach nie rzadziej, niż co 60 minut i czasie realizacji do 20 minut) oraz PS2 
stałego, w dni robocze w godzinach 7.00-17.00. 
Czyli w dni robocze w godz. 7.00-17.00 jest to obsada trzyosobowa? 
Odp.28 

W odpowiedzi na powyższe pytanie Zamawiający informuje, usługa realizowana jest 

24 godziny na dobę w dwóch zmianach od 7:00 do 19:00 i od 19:00 do 7:00 po dwóch 

pracowników na zmianie, czterech w ciągu doby.  

Na posterunku PS1 (posterunek stały) pracownicy ochrony pełnią służbę 

jednoosobowo dni robocze w godz. od 7:00 do 17:00, a w godz. od 17:00 do 7:00 -

dwuosobowo. W dni wolne od pracy na posterunku stałym PS1 ochrona jest 

realizowana całodobowo przez dwóch pracowników ochrony. 

Na posterunku PS2 (posterunek stały) pracownicy ochrony pełnią służbę jednoosobowo 

w dni robocze w godz. 7:00 – 17:00. Pracownik z posterunku PS2 o godz. 17:00 

przechodzi na posterunek PS1 i wykonuje patrol w godz. 17:00 – 19:00. 

Patrzeć także odpowiedź na pytanie numer 17. 
 

29. O jakich środkach łączności bezprzewodowej mowa w pkt. 11 załącznika nr 1 do 

umowy? 

Odp.29 

Na wyposażeniu pracowników ochrony powinien znaleźć się Radiotelefon łączności 

bezprzewodowej- 2 szt. 

  Z poważaniem  

Dyrektor Biura 

Administracji 

Barbara Jamróz 
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