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ZP-TP.1.2021 
 
 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
INFORMACJA O ZMIANACH TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-TP.1.2021 prowadzonego  
  w trybie podstawowym na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia  
  w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 1  
  w Dęblinie” 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 2019, ze m.), zwanej dalej „ustawą Pzp” 
Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, udziela wyjaśnień oraz informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu. 
 
1. Treść zapytania: 

Nawiązując do par.2 ust.7 Umowy, proszę o informację czy osoby do wzmocnienia 
mogą być zatrudnione w dowolnej formie? 
 

Wyjaśnienie: 
Zgodnie z pkt. 3.4 SWZ oraz § 3 ust. 8 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do 
SWZ „Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wszyscy pracownicy ochrony biorący 
udział w realizacji przedmiotu umowy.” 
 

2. Treść zapytania: 
W związku z par.3 ust.8 Umowy, proszę o informację czy każda roboczogodzina pracy 
pracownika ochrony winna być wypracowana wyłącznie na podstawie umowy o pracę? 
 

Wyjaśnienie: 
Zgodnie z pkt. 3.4 SWZ oraz § 3 ust. 8 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do 
SWZ „Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wszyscy pracownicy ochrony biorący 
udział w realizacji przedmiotu umowy.” W związku z powyższym Zamawiający jasno 

określił wymogi zatrudnienia pracowników ochrony biorących udział w realizacji 
przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę. 
 

3. Treść zapytania: 
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Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności? 
 

Wyjaśnienie: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt. 7 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r.,  
poz. 838) „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.” Zgodnie  

z pkt. 3.3 SWZ oraz § 2 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, 
Zamawiający do realizacji przedmiotu umowy wymaga pracowników ochrony wpisanych 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Ponadto zgodnie  
z art. 33 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2020 r., 
poz. 838):  
„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, o 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 osobą niepełnosprawną w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) lub nie posiada 
orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ 
rentowy albo dokumenty potwierdzające orzeczony stopień niepełnosprawności, 
inwalidztwa lub niezdolności do pracy. 
3.  W przypadkach, o których mowa w art. 32 pkt 3 i art. 33a ust. 3, osoba poddająca się 
badaniu jest obowiązana złożyć lekarzowi i psychologowi przeprowadzającemu badanie 
oświadczenie albo dokumenty, o których mowa w ust. 2. 
4. Do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis oraz 
wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt 7, uprawniony jest 
lekarz upoważniony, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy o broni i amunicji, który 
posiada uprawnienie do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Do kontroli wykonywania i dokumentowania badań 
lekarskich oraz wydawanych orzeczeń lekarskich stosuje się przepisy art. 15i oraz  
art. 15j ustawy o broni i amunicji.”, 
 

4. Treść zapytania: 
W związku z par. 6 ust. 1 lit. o Umowy, proszę o informację czy środki i sprzęt zapewnia 
Zamawiający? Proszę o określenie ilości m2 koniecznych do odśnieżenia. 
 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że szacunkowa ilość nawierzchni utwardzonych na dojściach do 
wejść do budynków wynosi ok. 250 m2. Jednak biorąc pod uwagę ilość opadów śniegu  
w okresach zimowych w latach ubiegłych, realizacja usług w tym zakresie miała 
charakter doraźny i byłą realizowana sporadycznie. Niezbędne środki oraz sprzęt do 
realizacji obowiązków Wykonawcy określonych w § 6 ust. 1 lit. o) zapewni Zamawiający 
we własnym zakresie. Jednocześnie Zamawiający informuje, że istnieje możliwość 
dokonania wizji lokalnej na terenie obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 

 

5. Treść zapytania: 
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Wnoszę o wprowadzenie do par.11 Umowy, zapisu: ,,Każda ze stron może rozwiązać 
umowę za 3 miesięcznym okresem wypowiedzenia’’. 
 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

6. Treść zapytania: 
Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.12 Umowy co najmniej o 50% ze względu na 
ich wygórowaną wysokość. 
 

Wyjaśnienie: 
Zdaniem zamawiającego kary wysokość kar umownych nie jest wygórowana w stosunku 
do zakresu umowy. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje modyfikacji 
treści postanowień umowy – wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ,  
w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

7. Treść zapytania: 
Wnoszę o wykreślenie par.12 ust.4 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślana 
zapisu wynika z art. 15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do 
oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami 
COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w związku  
z wystąpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje potrącania kar umownych 
zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  
z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz 
zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-
19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile 
zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 

 

8. Treść zapytania: 
Wnoszę o wprowadzenie do par.12 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do 
wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych 
powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy 
karą umowną’’ 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

9. Treść zapytania: 
Wnoszę o wprowadzenie do par.12 Umowy, zapisu: ,,Strony umowy niezwłocznie, 
wzajemnie informują się o wpływie okoliczności związanych z wystąpieniem epidemii lub 
stanu zagrożenia epidemicznego (w tym COVID-19) na należyte wykonanie lub 
niewykonanie umowy, o ile taki wpływ wystąpił lub może wystąpić. Okoliczności muszą 
być potwierdzone i udokumentowane przez Wykonawcę. Zamawiający może odstąpić 
od naliczenia kar umownych w przypadku, gdy udowodnione i opisane okoliczności były 
niezależne od Wykonawcy i miały rzeczywisty wpływ na niewykonanie lub nienależyte 
wykonanie umowy. 
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Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

10. Treść zapytania: 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia 
przetwarzania danych osobowych? Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego, 
jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór poniżej 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.  
W umowie tej jako administrator danych osobowych wskazane będzie Muzeum a jako 
podmiot przetwarzający Wykonawca. Dane które Zamawiający przekaże do 
przetwarzania to: dane osobowe pracowników, kontrahentów, odwiedzających muzeum  
i innych osób, których dane są przetwarzane w związku z zastosowaniem rejestracji 
obrazu (monitoringiem wizyjnym) oraz prowadzeniem listy wejść i wyjść. Zakres danych 
osobowych, które mogą być przetwarzane w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na 
urządzeniu monitorującym jednostkę: nr rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce zdarzenia 
objętego monitoringiem, sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na 
urządzeniu rejestrującym obraz, imię, nazwisko data i godzina wejścia / wyjścia. 

 
Działając zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiający wprowadza zmiany w 

treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz w ogłoszeniu o zamówieniu, jak niżej: 
 
1. W pkt. 10.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zapis o treści: 

„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 08.05.2021 r.” 
 
otrzymuje brzmienie: 
 
„Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni tj. do dnia 12.05.2021 r.” 
 

2. W pkt. 12.1 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zapis o treści: 
„Termin składania ofert upływa w dniu 08.04.2021 r. o godz. 10:00” 

 
otrzymuje brzmienie: 

 
„Termin składania ofert upływa w dniu 12.04.2021 r. o godz. 10:00” 

 
3. W pkt. 12.2 Specyfikacji Warunków Zamówienia, zapis o treści: 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.04.2021 r. o godz. 12:00.” 
 

otrzymuje brzmienie: 
 

„Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.04.2021 r. o godz. 12:00.” 
 
Uzasadnienie zmiany treści SWZ: 

Zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz treści ogłoszenia o zamówieniu 
wynika z konieczności zmiany terminu składania ofert na podstawie 284 ust. 2 i 3 ustawy 
Pzp. 
 
 
Opracowanie:  

Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych 

tel. 261-518-281, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl 


