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Wojewódzki Sąd Administracyjny 
w Warszawie 

Jasna 2/4, 
00-013 Warszawa 

Warszawa, 20 sierpnia 2013r. 

Uczestnicy postępowania 
przetargowego 

WYJAŚNIENIA 
TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, prowadząc postępowanie o udzielenie 

zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Ochrona fizyczna osób i 

mienia wraz z obsługą urządzeń ochrony technicznej w budynkach i pomieszczeniach 

zajmowanych przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie" - ZNAK SPRAWY WSA-ZP-

16/2013 działając zgodnie z dyspozycją art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r Prawo 

zamówień publicznych - wyjaśnia treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

1) W jakim składzie ilościowym ma występować grupa interwencyjna. 

2) Czy pracownicy mają być uzbrojeni, jeśli tak w jaką broń: 

- broń palna krótka, 

- broń palna maszynowa, 

- paralizator elektryczny z pozwoleniem na broń. 

3) Proszę o potwierdzenie, które z elementów poniższego wyposażenia musi posiadać grupa 

interwencyjna: 

a) pałka wielofunkcyjna 

b) kajdanki 

c) ręczny motacz gazu 

d) paralizator elektryczny bez pozwolenia na broń 

e) kamizelka operacyjna 

f) hełm 

g) kamizelka kuloodporna 

h) telefon komórkowy 

i) radiotelefon przenośny 

j) latarka operacyjna 

k) opatrunek osobisty 
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I) apteczka 

m) pojazd osobowy (inny )oznakowany z lampą reklamową, 

n) radiotelefon samochodowy z anteną". 

4) Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa 

osobowego, jeśli tak do jakiej klauzuli informacji niejawnej. 

5) Czy pracownicy grupy interwencyjnej musza posiadać pozwolenie na broń. 

6) W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkującym 

zwiększeniem obciążeń finansowych po stronie Wykonawcy, w szczególności związanych z 

kosztami zatrudnienia pracowników Wykonawcy, Strony w terminie 30 dni od daty wejścia w 

życie opisanych powyżej zmian w przepisach prawa dokonają odpowiednich zmian w umowie, 

w szczególności w zakresie wynagrodzenia należnego Wykonawcy, uwzględniających wzrost 

obciążeń po stronie Wykonawcy. Wnosimy o dodanie powyższej klauzuli do wzoru umowy. 

7) Czy w świetle przewidywanych zmian o zatrudnieniu, Zamawiający wymaga aby Wykonawca 

uwzględnił w cenie oferty zwiększenie kosztów zatrudnienia pracowników na podstawie 

umowy zlecenia w związku z ewentualną koniecznością odprowadzenia składek do ZUS od 

umów cywilno prawnych. 

8) Czy w świetle przewidywanych zmian o zatrudnieniu (tj. zwiększenie kosztów zatrudnienia 

pracowników na podstawie umowy zlecenia w związku z ewentualną koniecznością 

odprowadzania składek ZUS od umów cywilno - prawnych do wielkości pełnego etatu) 

Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia okresu realizacji kontraktu do czasu 

wykorzystania maksymalnej ceny oferty, po udokumentowaniu szczegółowych składników 

mających wpływ na tą cenę po zmianach ustawowych. 

Odpowiedzi na pytania. 

Pyt. 1-5) Zgodnie z zapisami SIWZ pkt. 12.1.3.1. ppkt. 4) Wykonawca musi dysponować 4 

pracownikami grupy interwencyjnej. Usługa o której mowa w § 5 ust. 3 pkt 6) umowy, 

polega na wysłaniu, na wezwanie pracownika ochrony uzbrojonej w broń palną grupy 

(co najmniej dwóch pracowników w patrolu interwencyjnym na jednej zmianie 

dobowej, posiadających pozwolenie na broń) interwencyjnej do chronionego obiektu 

w czasie do 15 minut od chwili odebrania sygnału o bezpośrednim zagrożeniu obiektu. 

Przypis nr 4 i 5 treści pkt. 12.1.3.1. ppkt. 4) SIWZ (strona 8 SIWZ) precyzuje 

wyczerpująco wymogi Zamawiającego będące przedmiotem niniejszego zapytania w 

tej sprawie. 
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Pyt. 6-8) Wynagrodzenie określone w § 13 ust. 1 umowy obowiązywać będzie przez cały okres 

trwania umowy. Zamawiający nie dopuszcza zmian wynagrodzenia poza wyjątkami 

opisanymi w treści umowy (§ 13 ust. 6 umowy oraz § 14 ust. 2 i 3 umowy), co oznacza 

iż Wykonawca musi uwzględnić wszystkie ewentualne zmiany prawa które będą miały 

wpływ na koszty zatrudnienia pracowników Wykonawcy, przez cały okres świadczenia 

umowy. 

Wyjaśnienia treści SIWZ jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. W związku z 

faktem iż, w wyniku zadanych pytań nie ma konieczności zmiany SIWZ Zamawiający nie 

przedłuża terminu na składanie ofert. 
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