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Legnica, dnia 10.03.2022r. 
    

 Do wszystkich Wykonawców 

NZP/71/2022 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 
podstawowym, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy Pzp pn. „Świadczenie usług  
z zakresu ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz obsługi 
kotłowni w sezonie grzewczym z podziałem na części” - NZP/NC/8/2021.  

WYJAŚNIENIA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NR 3  

W związku z wniesionymi przez Wykonawców wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji 
Warunków Zamówienia w w/w postępowaniu, na podstawie art. 284 ust. 2 oraz ust. 6 
ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11.09.2019r. (Dz. U. z 2021r., poz. 1129  
z późn. zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 
 
 
Pytanie nr 6: 
„Zamawiający wskazuje, że o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wyłącznie 
wykonawcy mający status zakładu pracy chronionej, spółdzielnie socjalne oraz inni 
wykonawcy, których głównym celem lub głównym celem działalności ich wyodrębnionych 
organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, jest społeczna i zawodowa 
integracja osób społecznie marginalizowanych, w szczególności: osób niepełnosprawnych 
w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej  
oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019r., poz. 1172, 1495, 1696 i 1818) 
oraz u których procentowy wskaźnik zatrudnienia osób społecznie marginalizowanych 
jest może być mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u wykonawcy albo w jego jednostce, 
która będzie realizowała zamówienie. Prosimy o doprecyzowanie: 
a) Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielania comiesięcznej ulgi PFRON? 
b) Czy w przypadku podmiotów wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, 

wystarczającym będzie spełnienie warunku zatrudniania osób niepełnosprawnych 
łącznie przez wykonawców z zastrzeżeniem, że: u każdego z podmiotów wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi powyżej 30%, podmiot uprawniony do 
udzielenia Zamawiającemu ulgi PFRON będzie liderem konsorcjum i jednocześnie 
podmiotem wystawiającym faktury, natomiast członek konsorcjum, który nie ma 
uprawnień do udzielania ulg, posiada status Zakładu Pracy Chronionej)?  
Nadmieniamy, że zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172, 
1495, 1696 i 1818) Wykonawcy, którzy nie posiadają statusu Zakładu Pracy  
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Chronionej, jednak zatrudniają osoby niepełnosprawne (u których procentowy wskaźnik 
zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest nie mniejszy niż 30% osób zatrudnionych) mogą z tego 
tytułu m.in. udzielać ulg PFRON (możliwość udzielania ulgi nie jest przypisana wyłącznie Zakładom 
Pracy Chronionej, mogą jej udzielać również pracodawcy zatrudniający odpowiedni % pracowników 
niepełnosprawnych. Nie każdy zaś Zakład Pracy Chronionej jest sprzedającym udzielającym ulg  
w myśl art. 22 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych). 

c) Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku zatrudniania osób niepełnosprawnych ofertę 
Wykonawcy, który posiada przez wymagane Zamawiającego status Zakładu Pracy Chronionej oraz 
procentowy wskaźnik zatrudnienia osób społecznie marginalizowanych, jednak zgodnie z zapisami 
Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 
niepełnosprawnych nie jest sprzedającym uprawnionym do udzielania ulg?” 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt VIII. SWZ wymogi związane z zastrzeżeniem zamówienia odnoszą się tylko do części nr 1 
zamówienia (ochrona osób i mienia oraz konwojowanie wartości pieniężnych) i nie dotyczą części nr 2 
zamówienia (obsługa kotłowni). 

Ad. a) 
Zamawiający aktualnie korzysta z ulgi na PFRON, jaką oferuje Wykonawca, który obecnie świadczy  
na rzecz Zamawiającego usługi ochrony osób i mienia, konwojowania wartości pieniężnych oraz obsługi 
kotłowni, jednakże ofertę w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego 
może złożyć również Wykonawca, który nie jest uprawniony do udzielania ulgi na PFRON.  
SWZ nie zawiera żadnych wymagań w powyższym zakresie. 

Ad. b) 
Zgodnie z pkt VIII. SWZ w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego  
na część nr 1 zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, każdy z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia powinien posiadać status zakładu pracy chronionej, 
spółdzielni socjalnej lub innego Wykonawcy, którego głównym celem lub głównym celem 
działalności jego wyodrębnionej organizacyjnie jednostki, która będzie realizowała zamówienie, jest 
społeczna i zawodowa integracja osób niepełnosprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 27.08.1997r.  
o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r.,  
poz. 573 z późn. zm.) z zastrzeżeniem, iż procentowy wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych 
nie może być mniejszy niż 30% osób zatrudnionych u Wykonawcy albo w jego jednostce, która będzie 
realizowała zamówienie. 
Dla spełnienia powyższego warunku nie ma znaczenia czy Wykonawca jest sprzedającym uprawnionym 
do udzielenia ulgi na PFRON, o którym mowa w art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 27.08.1997r. o rehabilitacji 
zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2021r., poz. 573  
z późn. zm.). 

Ad. c) 
Tak. SWZ nie zawiera żadnych wymagań dotyczących ulgi na PFRON. 
 
 
 
Pytanie nr 7: 
„W związku z faktem, że zamówienie jest zastrzeżone, czy Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji 
zamówienia uczestniczyli pracownicy posiadający orzeczenie o niepełnosprawności (z jednoczesnym 
zastrzeżeniem, że niepełnosprawność pracownika w żadnym stopniu nie wpływa na należyte 
wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów umowy)?” 
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Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby do realizacji zamówienia kierowane były Osoby niepełnosprawne, 
jednakże Wykonawca może skierować do realizacji zamówienia Osoby posiadające orzeczenie  
o niepełnosprawności. 
 
 
 
Pytanie nr 8: 
„Czy Zamawiający potwierdza, że każda roboczogodzina usług ochrony (za wyjątkiem obsady grupy 
interwencyjnej) ma być wypracowana wyłącznie w ramach umowy o pracę (brak możliwości 
wykonywania zadań ochrony stacjonarnej przez pracowników zatrudnionych na umowy 
cywilnoprawne)?” 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zamawiający zgodnie z § 5 ust. 7 wzoru umowy dotyczącego części nr 1 zamówienia (Załącznik  
nr 1a do SWZ) wymaga, aby Wykonawca oraz Podwykonawcy zatrudniali na podstawie stosunku pracy 
osoby wykonujące w ramach realizacji umowy czynności w zakresie ochrony osób i mienia na terenie 
obiektów Zamawiającego.  
 
 
 
Pytanie nr 9: 
„Czy Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” ma na myśli partol interwencyjny składający 
się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, czy też chodzi o grupę interwencyjną w rozumieniu 
Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011r. w sprawie 
zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji (tj. grupa interwencyjna — co najmniej dwóch uzbrojonych 
pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska 
interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie 
chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia 
podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997r. o ochronie 
osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu 
sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie 
bezpośredniej ochrony fizycznej)?” 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego  
na część nr 1 zamówienia dysponował grupą interwencyjną, co zostało już wyjaśnione w odpowiedzi 
na pytanie nr 3 w piśmie zamieszczonym na stronie internetowej prowadzonego postępowania w dniu 
09.03.2022r. (znak pisma: NZP/68/2022). 
 

 
 

Pytanie nr 10: 
„Czy usługę konwoju wartości pieniężnych przez pracowników kwalifikowanych posiadających broń 
palną można realizować przy udziale podwykonawcy?” 
 
Odpowiedź: 
Tak, z zastrzeżeniem zapisów pkt XXVII.1 SWZ, które stanowią, iż w przypadku zamiaru powierzenia 
Podwykonawcy wykonania czynności ochrony osób i mienia albo konwojowania wartości pieniężnych, 
taki Podwykonawca winien również posiadać ważną na obszarze wykonywania zamówienia koncesję  
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na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia w formie 
bezpośredniej ochrony fizycznej:  

 stałej lub doraźnej, 

 polegającej na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych  
w elektronicznych urządzeniach i systemach alarmowych, 

 polegającej na konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych  
lub niebezpiecznych. 

 
 

Niniejsze wyjaśnienia treści SWZ nie prowadzą do zmiany treści SWZ. Termin składania i otwarcia 
ofert oraz termin związania ofertą pozostają bez zmian.  

 
 

Z poważaniem 
Bogusław Graboń – Prezes Zarządu 

 


