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Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie nieograniczonym art. 132 Pzp pt.: Usługa 

polegająca na całodobowej ochronie przez okres 36 miesięcy terenu Akademii 
Marynarki Wojennej przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną 

 
 

ZAPYTANIA  DO SWZ oraz ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO 
 
         Zamawiający - Akademia Marynarki Wojennej, ul. Śmidowicza 69, 81-127 Gdynia, 

 otrzymał zapytania dotyczące SWZ i udzielił następujących odpowiedzi: 
 
Zwracam się z wnioskiem o udzielenie następujących wyjaśnień treści dokumentów postępowania: 
 
Pytanie 1: 
Czy oferowana stawka ma być stawką aktualną na dzień składania oferty? 
 

Odpowiedź: 
Oferowana stawka powinna być stawką aktualną na dzień złożenia oferty. Natomiast z racji tego, iż 
zamówienie realizowane będzie od dnia 31.12.2021 r., a na dzień składania ofert znana jest już 
wysokość minimalnego wynagrodzenia, która będzie obowiązywać od 1.01.2022 r. (na podstawie 
Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2021 r. w sprawie wysokości minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2022 r., Dz. U. z 2021 r., 
poz. 1690), oferta powinna uwzględniać wysokość minimalnego wynagrodzenia obowiązującego 
zarówno w roku 2021, jak i 2022. 
 
Pytanie 2: 
Kiedy Zamawiający planuje dokonać pierwszej waloryzacji związanej ze zmianami wskazanymi  
w §13 pkt.3 ppkt. 2b wzorca umowy? Czy już od 01.01.2022 ? 
 

Odpowiedź: 
W związku z tym, że na dzień składania ofert znana jest wysokość minimalnego wynagrodzenia, która 
będzie obowiązywać od 1.01.2022 r. (Rozporządzenia Rady Ministrów w tym przedmiocie zostało już 
ogłoszone i aktualnie trwa jego vacatio legis), Zamawiający nie widzi podstawy, aby waloryzować 
wynagrodzenie Wykonawcy na podstawie wejścia w życie powyższego aktu normatywnego. Oferta 
uwzględniać powinna wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującą zarówno w roku 
2021, jak i 2022. W ocenie Zamawiającego zmiana umowy na podstawie § 13 ust. 3 pkt 2 lit. b wzorca 
umowy możliwa będzie dopiero w przypadku zmiany powyższej stawki w roku 2023, o ile będzie to 
uzasadnione. Zaznaczyć należy, że zgodnie z § 13 ust 4 wzorca umowy, opisana wyżej zmiana 
możliwa jest jedynie na podstawie wniosku Wykonawcy. Zgodnie natomiast z art. 436 pkt 4 pzp 
przesłanką dokonania waloryzacji jest zaistnienie wpływu określonych w tym przepisie zmian na 
koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, co Wykonawca powinien wykazać. 
 
Pytanie 3: 
Prosimy o ujednolicenie wytycznych w zakresie częstotliwości przeprowadzania szkoleń strzeleckich 
przez Wykonawcę. W Formularzu Ofertowym Wykonawcy w pkt. 5 wskazuje się  na prowadzenie 
szkoleń co najmniej raz na 2 miesiące natomiast w opisie przedmiotu zamówienia w punkcie 7.8 jest 
mowa o szkoleniu co najmniej raz na 3 miesiące.  
Wnosimy o ujednolicenie zapisów w tym zakresie. 
 

Odpowiedź: 
Co najmniej raz na 3 miesiące 
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Pytanie 4: 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów §3 pkt.1 ppkt. 2a wzorca umowy. Wnosimy o doprecyzowania jakich 
pracowników dotyczy ten zapis i na jakich warunkach Wykonawca zobowiązany byłby ich zatrudnić. 
Informacja bardzo ważna pod kątem oszacowania kosztów osobowych. 
Odpowiedź: 
Są to pracownicy, którzy na dzień dzisiejszy realizują usługę ochrony na obiekcie. Forma zatrudnienia 
została wskazana w SWZ. 
 
Pytanie 5: 
Prosimy o wyjaśnienie zapisów oświadczenia - Załącznik nr 14. W jego treści Wykonawca ma złożyć 
oświadczenie, że dysponuje pracownikami posiadającymi pozwolenie na używanie broni długiej, 
natomiast w opisie przedmiotu zamówienia jest mowa o broni krótkiej. Prosimy o doprecyzowanie 
jaka broń będzie wymagana na Państwa obiekcie. 
 

Odpowiedź: 
Na obiekcie jest wymagana broń krótka. Zamawiający nie przewiduje użycia broni długiej. 
 
 
 
 
Odpowiedzi udzieliła osoba odpowiedzialna za przedmiot zamówienia. 
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