
 

             

    Swarzędz, dnia 13 grudnia 2022 r. 

WRPZP.271-36/2022 

Wyjaśnienia i zmiana 

Specyfikacji Warunków Zamówienia 

 
dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn: „Ochrona fizyczna 

osób i mienia w obiektach Urzędu Miasta i Gminy w Swarzędzu”. 

 
Działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (t. j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.), Zamawiający przekazuje Wykonawcom 

ubiegającym się o przedmiotowe zamówienie treść zapytań do Specyfikacji Warunków 

Zamówienia wraz z wyjaśnieniami Zamawiającego: 

 
Pytanie nr 2 

Prosimy o jednoznaczne doprecyzowanie przedmiotu zamówienia w zakresie dotyczącym 

ilości  roboczogodzin ochrony fizycznej przewidzianej do wykonania w danym miesiącu 

(średnia miesięczna) dla danej lokalizacji. Opis przedmiotu zamówienia wpływa na przebieg 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowi o istotnych 

postanowieniach późniejszej umowy. Zgodnie z wytycznymi Urzędu Zamówień 

Publicznych  „…na zamawiającym spoczywa obowiązek jasnego i precyzyjnego określenia 

przedmiotu zamówienia”. Art. 99 ust. ustawy Pzp. nakłada na zamawiającego obowiązek 

opisania przedmiotu zamówienia „… w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą 

dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wymagania i okoliczności 

mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty”. Zostało to także podkreślone w wyrokach KIO, 

na gruncie wcześniejszej ustawy, m.in. w sprawie sygn. KIO 56/15, gdzie zaznaczono, iż 

Zamawiający powinien opisać w swoich wymaganiach dotyczących przedmiotu zamówienia 

wszystko tak szczegółowo i dokładnie, aby każdy wykonawca był w stanie zidentyfikować 

czego zamawiający oczekuje. Aktualne zapisy SWZ nie precyzują tych podstawowych 

danych, które będą podstawą oceny ofert i docelowo realizacji umowy. Określenie tych 

informacji jest tym bardziej zasadne, iż liczba roboczogodzin będzie podstawowym 

składnikiem obliczenia ceny, która stanowi 100% wagi oceny ofert, a wyjściowej liczby 

ostatecznie nigdzie nie określono. Wykonawca nie jest w stanie sam precyzyjnie określić tej 

liczby biorąc pod uwagę fakt, że opis przedmiotu zamówienia, czy draft umowy nie precyzują 

ani konkretnej liczby godzin dla całego kontraktu, czy średniej danego miesiąca, a nawet nie 

wyrażają wprost w jakich godzinach, na jakich posterunkach i ilu pracowników ma 

wykonywać zadania. Tymczasem Zamawiający i obecny wykonawca są w uprzywilejowanej 



pozycji, ponieważ  posiadają te dane na podstawie aktualnej realizacji, zachodzi więc 

dodatkowo podejrzenie o zakłócenie konkurencji. Ponadto, brak jasnego opisu w tej kwestii 

naraża na popełnienie błędów nie tylko na etapie składania ofert, ale też naraża na 

ewentualne straty zarówno Zamawiającego jak i wykonawcę.  

 

Wyjaśnienie nr 2 

Liczba roboczogodzin pracy w chronionych obiektach, przy uwzględnieniu kalendarza dni 

roboczych na rok 2023, wyniesie: 

a) obiekt – Rynek 1, łącznie: 7003 robh przez 12 miesięcy, w tym: 4267 w dni robocze i 2736 

w dni wolne od pracy, 

b) obiekt – Poznańska 25, łącznie: 2308 robh przez 12 miesięcy (wyłącznie dni robocze), 

c) obiekt – św. Marcina 1, łącznie: 1122 robh przez 9 miesięcy (wyłącznie dni robocze). 

Łączna liczba robh przez cały okres umowy: 10433. Obliczenia nie obejmują dodatkowych 

dni wolnych za dni robocze określonych w OPZ na maks. 5 w ciągu roku oraz godzin pracy 

grupy interwencyjnej (konwojowanie kluczy do budynku “Rynek 1” z pozostałych obiektów). 

 

Pytanie nr 3 

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez osoby posiadające 

orzeczenie o niepełnosprawności – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, 

poz.721, z późn. zm.)?  

 

Wyjaśnienie nr 3 

Zamawiający nie określił w tym zakresie żadnych wymagań ani zastrzeżeń. O sposobie 

realizacji umowy, w tym wykorzystywanych sił i środków decyduje Wykonawca, mając na 

względzie obowiązek prawidłowego wykonywania zamówienia. 

 

Pytanie nr 4 

Proszę o informację, czy wskazany przez Zamawiającego wymóg zatrudnienia osób na 

umowę o pracę oznacza, że każda roboczogodzina pracy osób wykonujących usługę musi 

być wypracowana w ramach umowy o pracę i Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie 

zawarcia z takimi osobami umów cywilnoprawnych?  

 

Wyjaśnienie nr 4 

Zamawiający wymaga zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności  

w zakresie realizacji zamówienia tj. osób świadczących bezpośrednio usługi ochrony 

fizycznej obiektów oraz obserwujące podgląd z kamer. 



Pytanie nr 5 

Proszę o korektę zapisów umowy par. 12 pkt. 1 – obecny zapis nie dotyczy pracowników 

ochrony.  

 

Wyjaśnienie nr 5 

Działając na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych, Zamawiający zmienia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia w następujący 

sposób: 

W załączniku nr 8 - PPU w § 12 pkt 1 otrzymuje treść:  

 

„1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. osób 

świadczących bezpośrednio usługi ochrony fizycznej obiektów oraz obserwujące podgląd  

z kamer.” 

 

Pytanie nr 6 

Czy grupa interwencyjna ma być wyposażona w broń palną? 
 

Wyjaśnienie nr 6 

Zamawiający nie określił w tym zakresie żadnych wymagań ani zastrzeżeń. O sposobie 

realizacji umowy, w tym wykorzystywanych sił i środków decyduje Wykonawca, mając na 

względzie obowiązek prawidłowego wykonywania zamówienia. 

 

 

 

 Z poważaniem 

        Marian Szkudlarek 

                                                                                                                              


