
       Warszawa, dnia 15 listopada 2019 r.  

 

 

 

Wykonawcy ubiegający się  

o udzielenie przedmiotowego zamówienia 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia  

2004 r. Pzp (tekst jedn.: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843), na: „„Całodobowe świadczenie usług 

ochrony osób, mienia, obiektu i terenu przy ul. Limanowskiego 23 w Warszawie” 

Znak: CPS/ZP/03/19 

 

Uprzejmie informuję, że w trakcie trwania przedmiotowego postepowania do Zamawiającego 

wpłynęły pytania dotyczące treści ogłoszenia, które przedstawiamy poniżej wraz  

z odpowiedziami. 

Pytanie nr 1: 

Czy zatrudnieni przez wykonawcę  pracownicy ochrony muszą być  kwalifikowanymi 

pracownikami ochrony fizycznej, posiadający wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony w Komedy Głównej policji? 

Odpowiedź: 

Wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej dotyczy tylko osób 

wchodzących w skład grupy interwencyjnej zgodnie z pkt VI ust. 5.  

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osób niepełnosprawnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu zamówienia przez osoby niepełnosprawne, 

jeżeli niepełnosprawność osób nie będzie miała negatywnego wpływu na prawidłowe 

wykonywanie przez nich wszystkich czynności określonych w treści ogłoszenia. 

Pytanie nr 3: 

Prośba o wydłużenie czasu interwencji Grupy Interwencyjnej. 



Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Art. 7 ust. 1 p.z.p. 

stanowi, że zamawiający przygotowuje i przeprowadza postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz 

równe traktowanie wykonawców. Zamawiający przedstawiając w SIWZ ograniczenie czasu 

dojazdu Grupy Interwencyjnej maksymalnie do 10 min jest przejawem ograniczenia 

konkurencyjności. Biorąc pod uwagę, że Warszawa jest jednym z najbardziej zakorkowanych 

miast w Polsce i przejazd z jednej części miasta do drugiej może zająć ponad 10 minut.  

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis o treści: 

Wykonawca dysponuje lub będzie polegał na zasobach innego podmiotu, w trakcie realizacji 

zamówienia,  grupą interwencyjną, która w przypadku zagrożenia mienia oraz 

bezpieczeństwa osób dotrze do chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut od 

momentu otrzymania informacji. Grupa interwencyjna to co najmniej dwie osoby posiadające 

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażone w środki przymusu 

bezpośredniego (załącznik nr 7).  

Aktualne brzmienie: 

Wykonawca dysponuje lub będzie polegał na zasobach innego podmiotu, w trakcie realizacji 

zamówienia,  grupą interwencyjną, która w przypadku zagrożenia mienia oraz 

bezpieczeństwa osób dotrze do chronionego obiektu w czasie nie dłuższym niż 15 minut od 

momentu otrzymania informacji. Grupa interwencyjna to co najmniej dwie osoby posiadające 

wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wyposażone w środki przymusu 

bezpośredniego (załącznik nr 7).  

 

 

 

 


