
PROKURATOR OKR Ę GOWY 
W ZIELONEJ GÓRZE 

Zielona Góra, dnia 	 sierpnia 2019 r. 

PO VII WB 261.5.2019 

wszyscy Wykonawcy 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 

przetargu nieograniczonego na świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach 

prokuratur okręgu zielonogórskiego. 

WYJAŚNIENIA 

TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

W nawiązaniu do wniosków o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, złożonych przez Wykonawców, działając w imieniu 
Zamawiającego , na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień  publicznych (Dz. U. z 2018 r., poz. 1986 —J.  t. z późn. zm.), zwaną  
dalej ustawą  Pzp, wyjaśniam co następuje: 

Pytanie nr 1.1:  

Czy Zamawiający dopuszcza udział  podwykonawców w zakresie Grupy 
Interwencyjnej ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza udział  podwykonawców w ramach świadczenia usług grup 
interwencyjnych. 

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział  podwykonawców przy 
realizacji zamówienia oraz nie określił  kluczowej części zamówienia, co do której istniałby 
obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę. 

Pytanie nr 1.2:  

Proszę  o podanie dokładnego zakresu dotyczącego przetwarzania danych 
osobowych — jest to niezbędne do przeszkolenia oraz wydania odpowiednich 
zaświadczeń/uprawnień. 
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Od powiedź:  

Pracownik ochrony zatrudniony przez Wykonawcę, wykonujący swoje 
obowiązki w obiektach Zamawiającego, będzie weryfikował  dane osobowe 
interesantów prokuratury z ich dokumentem tożsamości i wpisywał  dane do ewidencji 
osób przebywających na obiekcie, będzie także miał  dostęp do danych kontaktowych 
pracowników Zamawiającego. 

Zgodnie z art. 29 i 32 rozporządzenia 2016/679 RODO, pracownik 
przetwarzający dane osobowe, powinien posiadać  imienne upoważnienie do ich 
przetwarzania, jak również  musi zapewniać  poufność  i bezpieczeństwo danych, 
z którymi zapozna się  podczas trwania umowy. 

Musi także zostać  przeszkolony z ochrony danych osobowych, które 

to szkolenie zapewni mu Wykonawca. 

Pytanie nr 1.3:  

Czy Grupa interwencyjna powinna posiadać  status SUFO? 

Odpowiedź:  

Wykonawca zobowiązany jest dysponować  grupami interwencyjnymi, które 
zrealizują  przedmiot zmówienia jak określono w części III Opisu przedmiotu 

zamówienia w ppkt. 6 i 7 przedmiotowej specyfikacji. 

Pytanie nr 1.4:  

Czy pracownicy 
pracowników ochrony? 

mają  posiadać  wpis na listę  kwalifikowanych 

Odpowiedź:  

Tak. Zgodnie z treścią  ppkt 

zamówienia przedmiotowej specyfikacji, 

12 w części HI Opisu przedmiotu 

zamówienie musi być  realizowane przez 

ny 

ego 

kwalifikowanych pracowników ochro 

pracowników zabezpieczenia techniczn 

kwalifikacje zawodowe. 

fizycznej oraz kwalifikowanych 

wykonawcy posiadający stosowne 
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Pytanie nr 2.1:  

Jaką  kwotę  Zamawiający przeznaczył  na realizację  zamówienia? 

Odpowiedź:  

Zgodnie z treścią  Załącznika nr 1 do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów 

z dnia 26 lipca 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) w sprawie protokołu 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz w myśl art. 86 ust. 3 ustawy 

Pzp Zamawiający poinformuje Wykonawców, jaką  kwotę  zamierza przeznaczyć  
na sfinansowanie zamówienia bezpośrednio przed otwarciem ofert. 

Pytanie nr 2.2:  

Czy Zamawiający dokona waloryzacji umowy w roku 2020 w przypadku 

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia z pracę  ustalonego na podstawie 

art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę? 

Odpowiedź:  

Zamawiający, z uwagi na fakt, ze umowa zostanie zawarta na okres 12 

miesięcy, nie przewiduje możliwości zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy w roku 2020. 

tytanie nr 2.3:  

Czy Zamawiający udostępni na swojej stronie dokumentację  wraz 

z załącznikami w wersji edytowalnej? 

Odpowiedź:  

Zamawiający udostępni wersję  elektroniczną  dokumentacji przetargowej na 

stronie internetowej Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze. 

Pytanie nr 3.1:  

W pkt 8.1.2.3 SIWZ dotyczącym posiadania zdolności technicznej lub 
zawodowej, Zamawiający nie określił  ilości usług jakimi powinien wykazać  
się  Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału 
w postępowaniu w tym zakresie. Prosimy o doprecyzowanie tej kwestii. 
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Odpowiedź:  

Zamawiający nie określił  szczegółowego warunku w przedmiotowym zakresie, 
ponieważ  liczba usług świadczonych przez Wykonawcę  stanowi kryterium oceny 
oferty zgodnie z treścią  pkt. 16.6 SIWZ. 

Pytanie nr 3.2:  

Nawiązując do pkt 8.12 SIWZ Zamawiający dopuszcza udział  
podwykonawców przy realizacji zamówienia i nie zastrzega osobistego wykonania 
przez wykonawcę  kluczowych części zamówienia. Natomiast w pkt 111.6 Opisu 
przedmiotu zamówienia Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał  własne 
grupy interwencyjne zdolne do podjęcia interwencji w obiekcie Prokuratury 
Okręgowej w Zielonej Górze. 

W związku z powyższym, prosimy o jednoznaczną  informację  czy 
w zakresie podejmowania interwencji przez grupy interwencyjne w obiekcie 
Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze, Zmawiający dopuszcza 
podwykonawstwo/korzystanie z zasobów podmiotów trzecich? 

Odpowiedź:  

W niniejszym postępowaniu Zamawiający dopuszcza udział  podwykonawców 
przy realizacji zamówienia oraz nie określił  kluczowej części zamówienia, co do której 
istniałby obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę. 

Słowo „własne" użyte przez Zamawiającego w treści SIWZ oznacza każde 
dysponowanie odpowiednią  grupą  interwencyjną  niezależnie od charakteru prawnego 
łączącego Wykonawcę  z osobami z grupy interwencyjnej. Może to być  dysponowanie 
bezpośrednie jak również  pośrednie w tym na zasadach podwykonawstwa. 

W przypadku udziału podwykonawców przy realizacji zamówienia, 
zamawiający wymaga wskazania w ofercie części zamówienia, których wykonanie 
wykonawca zamierza powierzyć  podwykonawcom, i podania firm podwykonawców. 

W celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa 
w art. 22 ust. 1 wykonawca wypełnia załącznik nr 7 do SIWZ. Brak niniejszego 
dokumentu oznaczać  będzie, iż  Wykonawca nie będzie korzystał  z podwykonawstwa 
przy realizacji zamówienia. 
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Pytanie nr 3.3:  

Zgodnie z pkt 16.6 SIWZ, jako jedno z kryteriów oceny ofert Zamawiający 
ustalił  „zatrudnienie osób niepełnosprawnych" jednocześnie wymogiem 
Zamawiającego jest, aby przedmiot zmówienia realizowany był  przez osoby 
wpisane na listę  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej (pkt MM 
Opisu przedmiotu zamówienia). 

Zgodnie z ustawą  z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia 
(Dz.U.2017.2213 j. t. z późn. zm.): Art. 25 ust. 3 pkt 7) na listę  kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej wpisuje się  osobę, która posiada zdolność  
fizyczną  i psychiczną  do wykonywania zadań, stwierdzoną  orzeczeniami 
lekarskim i psychologicznym, których ważność  nie upłynęła. 
Ponadto: 

Art. 33.1. Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się  o wpis 
na listę  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającej taki 
wpis przeprowadza się  na wniosek tej osoby, z zastrzeżeniem przypadków, 

których mowa w art 32 pkt 3 i art. 33a ust 3. 
2. Do wniosku, o którym mowa w ust 1, osoba ubiegająca się  o wpis na listę  

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadająca taki wpis jest 
obowiązana dołączyć  oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności 
karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie jest osoba niepełnosprawną  
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2016 
r. poz. 2046 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 777, 935 i 1428) lub nie posiada orzeczenia 

inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ 
rentowy albo dokumenty potwierdzające orzeczony stopień  niepełnosprawności, 
inwalidztwa lub niezdolności do pracy. 

Wobec powyższego, gdy określono obowiązek zatrudnienia pracowników 
posiadających odpowiednie kwalifikacje zawodowe (wpisanych na listę  
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej) realizacja przedmiotowego 
zamówienia przez osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności nie powinna 
mieć  miejsca. 

Odpowiedź:  

Wykonawca może zatrudniać  osoby niepełnosprawne, o których mowa 

w przepisach o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób 
niepełnosprawnych i powierzyć  tym osobom czynności związane z faktyczną  
realizacją  zamówienia. Tym samym przedmiotowy zapis nie dotyczy tylko osób 

zatrudnionych na stanowiskach pracowników ochrony fizycznej. 
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Pytanie nr 4.1:  

W punkcie 8.12 SIWZ Zamawiający zawarł  zapis o dopuszczeniu udziału 
podwykonawców przy realizacji zamówienia, z jednoczesnym brakiem 
zastrzeżenia osobistego wykonania jakiejkolwiek części zamówienia. 

Natomiast w rozdziale III ppkt. 6 i 7 Opisu Przedmiotu Zamówienia 
Zamawiający zawarł  zapis o konieczności posiadania przez Wykonawcę  własnych 
grup interwencyjnych. 

Proszę  o ujednolicenie zapisów dotyczących grup interwencyjnych, 
ponieważ  aktualne wzajemnie się  wykluczają. 

Odpowiedź:  

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie 3.2 

Pytanie nr 5.1:  

Jak rozumieć  zapis własna grupa interwencyjna? Czy można zatrudnić  
podwykonawcę  odnośnie grupy interwencyjnej w każdej lokalizacji? 
Odpowiedź:  

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie 3.2 

Pytanie nr 5.2:  

Ile punktów kontrolnych ma znajdować  się  w poszczególnych obiektach 
i ma być  podłączonych pod system kontroli obchodów? Mają  znajdować  się  

wewnątrz, czy tylko na zewnątrz? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie określa szczegółowego warunku w przedmiotowym zakresie. 

Sposób organizacji pracy, w szczególności kontroli obchodów należy do Wykonawcy. 
Wykonawca zobowiązany jest do nadzoru i weryfikacji jakości czynności 

wykonywanych przez pracowników ochrony fizycznej. Położenie punktów systemu 

kontroli obchodów wynika z Opisu przedmiotu zamówienia, który stanowi załącznik 
nr 1 do niniejszej specyfikacji. 
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Pytanie nr 5.3:  

Jak rozumieć  zapis o pracownikach kwalifikowanych. Czy maja to być  
pracownicy z wpisem na listę  kwalifikowanych pracowników ochrony? 

Jest to sprzeczne z wymogiem zatrudnienia osób niepełnosprawnych. 
Odpowiedź:  

Analogicznie jak w odpowiedzi na pytanie 3.3 

Pytanie nr 5.4:  

Czy we wszystkich obiektach, gdzie służba pełniona jest od godz. 7:00 rano, 
budynek ma być  otwierany i zamykany w obecności grupy interwencyjnej? 

Odpowiedź:  

Nie. 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia nie stanowią  
istotnej zmiany treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, a przy tym 

z uwagi na ich zakres i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływają  na 
konieczność  przedłużenia terminu składania ofert. 

Tym samym, przesłanki wynikające z art. 38 ust. 6 ustawy Pzp nie zostały 
spełnione. 

W związku z powyższym, Zamawiający zawiadamia, że terminy oraz miejsce 
składania i otwarcia ofert nie ulegają  zmianie. 

Pozostała treść  specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 

zmian. Powyższą  informację  należy traktować  jako integralną  część  specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

Marcin Chrzanowski 
(1) 

/MJ 
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