
                                                                                            Otwock – Świerk, dnia  11.12.2017 r. 

                                                               

Dotyczy:  

zamówienie na wykonywanie usługi społecznej w zakresie ochrony fizycznej - KSOP Różan 

Zamawiający informuję, iż:  

Oferty należy składać na adres Zamawiającego do dnia 13.12.2017 r. do godziny 12:00 w 
sekretariacie (pokój 215), budynek R1 Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – 
Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, opatrzone napisem: 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe, 05 - 400 
Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7, Znak sprawy: Przetarg 8/ochrona KSOP/2017 Nie otwierać 
przed dniem 13.12.2017 r. do godz. 12:15 Nazwa i adres Wykonawcy, Numer tel. i faxu. 

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.12.2017 r. r. o godzinie 12:15, w pokoju 312, w budynku R1, 
Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych – Przedsiębiorstwo Państwowe 05-400 
Otwock – Świerk, ul. Andrzeja Sołtana 7. 

 

Zamawiający informuję, iż otrzymał prośbę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:  

1. Proszę informację, czy wszystkie roboczo – godziny pracowników ochrony mają być realizowane 

na podstawie umowy o pracę, czy też Zamawiający dopuszcza umowy dzielone (umowa o pracę 

oraz umowa zlecenie).  

2. Proszę o informację, czy pracownicy ochrony realizujący usługę ochrony całodobowej mają 

pracować w systemie 12, czy też 24 godzinnym.  

3. Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z 

dostępem do energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych.  

4. Proszę o udostępnienie w wersji edytowalnej załączników do SIWZ.  

5. Proszę o informację, czy obiekt podlegający ochronie wpisany jest na Listę Wojewody, zatem 

podlega obowiązkowej ochronie.  

6. Proszę o informację, czy Grupa Interwencyjna współdziałająca z pracownikami ochrony powinna 

być uzbrojona, czy nieuzbrojona.  

7. Zgodnie z rozdziałem IV Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Wykonawca powinien 

dysponować 8 pracownikami, z których każdy m.in. posiada pełną zdolność do czynnej służby 

wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, w rozumieniu ustawy o 

powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 listopada 1967 r (t.j. Dz. U. z 

2017 r. poz. 1430). 



Proszę o wyjaśnienie powyższego punktu oraz informację, czy oznacza to, że każdy z pracowników 

ochrony powinien dysponować książeczką Wojskowej Komisji Uzupełnień oraz posiadać 

odpowiednią kategorię wojskową (jeżeli tak, to proszę podanie jaką). 

8. Zgodnie z § 2 pkt 1 umowy, Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadania ochronne będące 

przedmiotem umowy w całym okresie obowiązywania umowy wyłącznie z wykorzystaniem 

pracowników wskazanych w załączniku nr 2 do umowy (wykaz osób zawarty w ofercie 

wykonawcy). Jednocześnie w § 2 pkt 4 lit b) umowy Wykonawca zobowiązuje się zgłaszać 

Zamawiającemu zmiany pracowników na stanowiskach ochrony na piśmie z minimum 5 dniowym 

wyprzedzeniem. Proszę o wyjaśnienie rozbieżności. 

 

Odpowiedź na pytania 

Ad. 1  

Wszystkie roboczo – godziny mają być realizowane na podstawie umowy o pracę.  

Ad. 2  

Pracownicy ochrony realizujący usługę ochrony całodobowej mają pracować w systemie 12 

godzinnym.  

Ad. 3   

Zgodnie z załącznikiem nr 1 do siwz:  Zamawiający zapewni Wykonawcy bezpłatne korzystanie z 

warowni oraz urządzeń sanitarnych przez pracowników ochrony.  

W praktyce oznacza to, iż Zamawiający udostępni bezpłatnie wartownie (która przewiduje możliwość 

bezpłatnego korzystania w ramach podstawowych potrzeb z energii elektrycznej oraz łączności 

telefonicznej) oraz urządzenia sanitarne.   

Ad. 4   

W załączeniu  

Ad. 5 

Obiekt podlegający ochronie wpisany jest na Listę Wojewody, zatem podlega obowiązkowej 

ochronie.  

 Ad. 6 

Grupa Interwencyjna współdziałająca z pracownikami ochrony obowiązkowo musi być uzbrojona  

Ad. 7 

Zamawiający, po przeprowadzeniu szczegółowej analizy informuję, iż potwierdzeniem posiadania 

pełnej zdolności do czynnej służby wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie 

wojny, w rozumieniu ustawy o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 

listopada 1967 r (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1430) jest książeczka wojskowa.  



Zamawiający dopuszcza jednak potwierdzenie posiadania pełnej zdolności do czynnej służby 

wojskowej pełnionej w razie ogłoszenia mobilizacji i w czasie wojny, także zaświadczeniem z 

właściwego terenowo WKU.  

Zgodnie z art. 58 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. 1967 nr 44 poz. 220) , obowiązkowi służby wojskowej, w zakresie 

określonym w niniejszej ustawie, podlegają obywatele polscy, począwszy od dnia, w którym kończą 

osiemnaście lat życia, do końca roku kalendarzowego, w którym kończą pięćdziesiąt pięć lat życia, a 

posiadający stopień podoficerski lub oficerski – sześćdziesiąt trzy lata życia. 

Ad. 8 

Wskazany § 2 pkt 1 oraz  § 2 pkt 4 lit b umowy, nie są rozbieżne. W praktyce Zamawiający będzie 

interpretował je w następujący sposób:    

a) Wykonawca zobowiązuje się w ofercie wskazać zespół 8 pracowników, którzy rozpoczną 

wykonywanie zadań ochrony, 

b) każdy z pracowników jest zobowiązany wypełnić oraz podpisać formularz pracownika wskazany w 

zał. nr 3 do siwz oraz dostarczyć wymagane kopie dokumentów,  

c) Zamawiający w toku realizacji umowy dopuszcza możliwość zmiany pracownika ochrony,  z 

zachowaniem zasady, iż nowy pracownik ochrony powinien posiadać takie same uprawnienia lub 

kompetencje, jak pracownik który przestał wykonywać zadania ochrony w ramach realizacji 

umowy (w praktyce oznaczać to będzie iż każdy z nowych pracowników będzie zobowiązany 

wypełnić oraz podpisać formularz pracownika wskazany w zał. nr 3 do siwz oraz dostarczyć 

wymagane kopie dokumentów).  

d) Formularz nowego pracownika ochrony wskazany w zał. nr 3 do siwz oraz dostarczone  wymagane 

kopie dokumentów stają się integralną częścią umowy z Wykonawca tj. załącznika nr 2 do umowy 

(i w tym rozumieniu Wykonawca zobowiązuje się wykonywać zadania ochronne będące 

przedmiotem umowy w całym okresie obowiązywania umowy wyłącznie z wykorzystaniem 

pracowników wskazanych w załączniku nr 2 do umowy).  


