
 

 

 

Warszawa, dnia 13 lipca 2021 r. 

BRPD/ZP/2/2021 

Do Wykonawców postępowania 

Wyjaśnienia treści SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez 

negocjacji pn. Świadczenie usług całodobowej ochrony dla Biura Rzecznika Praw Dziecka, 

ogłoszonego w BZP nr 2021/BZP 00107351/01 z dnia 2021-07-07 

Działając na podstawia art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129), zwanej dalej uPzp oraz rozdz. XI SWZ Zamawiający 

przedstawia poniżej wyjaśnienia treści SWZ w odpowiedzi na pytania Wykonawcy: 

Pytanie nr 1: 

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie roboczogodziny wypracowane przez 

pracowników ochrony mają być zrealizowane na podstawie umowy o pracę ? 

Odpowiedź nr 1: 

Zamawiający wskazał w SWZ, że wszystkie osoby świadczące usługi ochrony w budynku 

Zamawiającego z wyłączeniem patrolu interwencyjnego oraz nadzoru, winny być 

realizowane przez osoby zatrudnione na umowę o pracę. Dotyczy to wszystkich 

roboczogodzin wypracowanych w tym zakresie. 

Pytanie nr 2: 

Czy z uwagi na charakter i specyfikę usług ochrony osób i mienia Zamawiający 

dopuszcza realizację usługi przez pracowników ochrony z orzeczeniem o 

niepełnosprawności psychicznej lub fizycznej ? 

Odpowiedź nr 2: 

Zamawiający wskazał w SWZ, że nie dopuszcza realizacji zamówienia z udziałem osób z 

orzeczonym stopniem o niepełnosprawności. 

Pytanie nr 3: 

Czy stanowiska pracy pracowników ochrony są przystosowane dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych ? 

Odpowiedź nr 3: 

Nie.  

Pytanie nr 4: 

Czy zmiany na całodobowym posterunku ochrony odbywają się w systemie 12 czy 24 

godzinnym?  



 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający nie stawia wymagań co do realizacji zamówienia w systemie całodobowym 

jednozmianowym (24h) czy też dwuzmianowym (12h).  

Pytanie nr 5: 

Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż. 

znajdujących się w obiektach Zamawiającego do stacji monitorowania alarmów 

wykonawcy? Jeśli tak to czy sygnał alarmowy ppoż przesyłany ma być do jednostki 

Państwowej Straży Pożarnej? Z ilu central alarmowych składają się systemy alarmowe 

ppoż w obiekcie Zamawiającego?  

Odpowiedź nr 5: 

Zamawiający nie określił w SWZ wymogu podłączenia systemów alarmowych ppoż. 

znajdujących się w budynku Zamawiającego do stacji monitorowania alarmów 

Wykonawcy. W budynku znajdują się dwie centrale alarmowe. Zamawiający 

przypomina przy tym, iż w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się wizja lokalna 

w budynku Zamawiającego, która przybliży Wykonawcom infrastrukturę obiektu. 

Pytanie nr 6: 

Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie sytemu sygnalizacji włamania i napadu 

do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak to proszę o wskazanie z ilu 

odrębnych central składa się w/w system w obiekcie Zamawiającego?  

Odpowiedź nr 6: 

Zamawiający nie określił w SWZ wymogu podłączenia sytemu sygnalizacji włamania i 

napadu do stacji monitorowania alarmów wykonawcy. Zamawiający przypomina przy 

tym, iż w dniu 16 lipca 2021 r. o godz. 11:00 odbędzie się wizja lokalna w budynku 

Zamawiającego, która przybliży Wykonawcom infrastrukturę obiektu. 

Pytanie nr 7: 

Czy grupa interwencyjna spełniać ma wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 

21.10.2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji 

Ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji, tj. 

składać się z min. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną?  

Odpowiedź nr 7: 

Zgodnie z SWZ patrol interwencyjny stanowić winny minimum 2 osoby wpisane na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób wyposażone w środki przymusu 

bezpośredniego. Zamawiający nie wymagał w SWZ, by usługi patrolu były realizowane 

przez grupę interwencyjną w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia, na 

warunkach określonych przepisami ww. rozporządzenia. 
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