
 
 

 

Białystok, dn. 13-05-2021 r.  

 

 

DAF.261.43.2021 

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie 
podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych  
pn. „Świadczenie całodobowej usługi ochrony fizycznej oraz obsługi 
systemów i urządzeń zaplecza technicznego w Muzeum Pamięci Sybiru” 

 
 

Zamawiający działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) udziela wyjaśnień  
na zapytania złożone w prowadzonym postępowaniu do treści SWZ: 

Pytanie nr 1  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił przez okres trwania umowy wsparcie grupy 
interwencyjnej zgodnie z wymogami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia 
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. 2015 poz. 992), jednocześnie wskazał, aby na 
wyposażeniu był paralizator elektryczny, czy to oznacza, że poza bronią palną na wyposażeniu 
dodatkowo ma być paralizator elektryczny ? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający wyjaśnia, iż będzie wymagał wyposażenia grupy interwencyjnej również  
w paralizator elektryczny.  
 
Pytanie nr 2  

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji zadań osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności? 
Jeśli tak, to czy stawia warunki w zakresie posiadanych orzeczeń, tj. czy mogą posiadać 
niepełnosprawność w stopniu: znacznym, umiarkowanym lub lekkim, oraz czy są dopuszczalne 
osoby ze schodzeniem specjalnym, tj. 

• 01 U – upośledzenie umysłowe 
• 02 P – choroby psychiczne 
• 04 O – choroby narządu wzroku (tylko stopień umiarkowany i znaczny – BON-I-5232-
13-PM/11) 
• 06 E – epilepsja 
• 12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera, 

 



 
 

Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z zapisami SWZ wszystkie osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę do realizacji zamówienia powinny być wpisane na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji, zgodnie z 
treścią art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia. W związku z 
powyższym, Zamawiający dopuści do realizacji przedmiotu umowy osoby z orzeczeniem 
niepełnosprawności, pod warunkiem uzyskania przez nie wpisu na w/w listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej oraz wykonywania przez te osoby obowiązków pracownika 
ochrony zgodnie z treścią zawartej umowy z Wykonawcą.  
 
Pytanie nr 3  

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zatrudnił osoby realizujące usługę ochrony na 
podstawie umowy o pracę, w związku z tym prosimy o potwierdzenie, że dotyczy to również 
zastępstw związanych z absencją, tj. urlop, zwolnienia lekarskie, itp., czyli każda godzina ma 
być wypracowana w ramach umowy o pracę? 

Odpowiedź: 
Zamawiający wymaga, aby wszystkie osoby które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia 
były zatrudnione na umowę o pracę – dotyczy to również sytuacji związanych z absencją 
pracowników ochrony z powodu urlopu, zwolnienia oraz innych sytuacji.  
 

 

Zamawiający na podstawie art. 286 zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia 
w prowadzonym postępowaniu w następującym zakresie:  

1. Zmiana Opisu Przedmiotu Zamówienia - Załącznik nr 3 do SWZ - wprowadzono 
następujące zapisy:  

Rozdział I pkt 4  
godziny pracy Muzeum: od dnia 1.09.2021 r. Muzeum będzie otwarte dla osób 
zwiedzających - od wtorku do niedzieli w godzinach 9.30-17.00, w piątki w godzinach 12.30-
20.00, w poniedziałki Muzeum będzie zamknięte dla zwiedzających.   
pkt 5  
2) Sposób realizacji usługi ochrony:   
W związku z tym, iż podstawowa działalność wystawiennicza Muzeum prowadzona będzie 
od wtorku do niedzieli, w godzinach 10.00 – 18.00, w piątki w godzinach 12.00-20.00 
przewiduje się w tym czasie dodatkową obsadę pracowników ochrony – II obsada - min. 
5 osób świadczących usługę ochrony w czasie prowadzenia działalności wystawienniczej 
Muzeum.  
5) Zamawiający w ramach realizacji zamówienia zastrzega sobie prawo do zmiany systemu 
godzin pracy pracowników ochrony oraz zmniejszenia liczby pracowników ochrony (+/- 2 
osoby) – dotyczy II obsady, o czym poinformuje Wykonawcę z 14-dniowym wyprzedzeniem 

Rozdział II pkt 7  
I obsada (w czasie, gdy Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających) – jednolity strój 
służbowy umożliwiający identyfikację pracownika ochrony Wykonawcy. W godzinach pracy 
Muzeum minimum jedna osoba - jednolity garnitur służbowy.  
 
Rozdział XVII pkt 7 
Wykonawca przy wyliczeniu ceny brutto oferty jest zobowiązany uwzględnić wszystkie 
nakłady pozwalające na prawidłową realizację umowy, w tym m.in. koszty dojazdów grupy 
interwencyjnej, koszt zatrudnienia osób realizujących przedmiot zamówienia.   

 



 
 

2. Zmiana treści Załącznika nr 5 do SWZ Postanowienia umowne (w załączeniu do pisma). 
 
 
 

Jednocześnie, w związku z wprowadzonymi zmianami w treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia Zamawiający działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy Pzp przedłuża termin 

składania ofert i wyznacza nowy termin składania ofert na dzień 18.05.2021 r. godz. 

12.00. 

W związku z powyższym, zmianie ulegają również zapisy SWZ dotyczące terminu 

związania ofertą (Rozdz. VII) oraz terminu składania i otwarcia ofert (Rozdz. XV i XVI)  

– zmieniona treść SWZ w załączeniu do niniejszego pisma.  
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