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W związku z prowadzonym postępowaniem na zapewnienie całodobowej fizycznej 

ochrony osób i mienia na terenie nieruchomości przy ul. Nowoursynowskiej 84 w Warszawie 

oraz przy ul. Piotrkowskiej 258-264 w Łodzi (ID 714060) oraz otrzymanymi 

zapytaniami dotyczącymi Specyfikacji Warunków Zamówienia o treści: 

 

1) „Czy zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia dokonana przez 

Zamawiającego 17 stycznia 2023 r. w zakresie dotyczącym punktu XIX ust. 1 SWZ 

oznacza zmianę terminu składania ofert z dnia 23 stycznia 2023 r. godz. 12:00 

na dzień 24 stycznia 2023 r. godz. 12:00?”; 

 

2) „Zgodnie z § 5 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy, które stanowią Załącznik 

Nr 4 do SWZ wykonawca obowiązany jest zatrudnić na stanowisku kierownika zmiany 

osobę legitymującą się licencją I stopnia na ochronę fizyczną osób i mienia oraz 

władającą w stopniu komunikatywnym językiem angielskim. [dotyczy Części I 

zamówienia]. Ponadto zgodnie z § 5 ust. 2 Projektowanych Postanowień Umowy 

wykonawca obowiązany jest zatrudnić na stanowisku kierownika zmiany osobę 

legitymującą się licencją I stopnia na ochronę fizyczną. [dotyczy Części II zamówienia. 

Jednak w związku z wejściem w życie w dniu 1 stycznia 2014 roku art. 9 i 13 ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 roku o zmianie ustaw regulujących wykonywanie niektórych 

zawodów (Dz. U. z 2013 r., poz. 829) wprowadzającej zmiany w ustawie o ochronie 

osób i mienia oraz w ustawie o broni amunicji zmianie uległ sposób uzyskiwania 

uprawnień kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej i zabezpieczenia 

technicznego. Licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia oraz licencje 

pracownika zabezpieczenia technicznego I i II stopnia utraciły ważność z dniem 

31 marca 2014 roku.”; 

 

 

Zamawiający - Fundacja Centrum Europejskie Natolin wyjaśnia co następuje: 
 

 

1) termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu nie uległ zmianie i upływa 

w dniu 23 stycznia 2023 r. godz. 12:00; 

 

2) przedmiotowa zmiana dotyczy wyłącznie terminu otwarcia ofert. Otwarcie ofert 

następuje niezwłocznie po upływie terminu składania ofert, nie później niż następnego 

dnia po dniu, w którym upłynął termin składania ofert. Następny dzień po dniu, 

w którym upłynął termin składania ofert to jest dzień 24 stycznia 2023 r. godz. 12:00. 

Dzień 24 stycznia 2023 r. godz. 12:00 jest to więc nieprzekraczalny dla Zamawiającego 

termin otwarcia ofert, a nie termin składania ofert przez wykonawców, którzy 

zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu oraz z treścią pkt XVIII ust. 1 SWZ 

obowiązani są złożyć oferty do dnia 23 stycznia 2023 r. godz. 12:00. 
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3) § 5 ust. 1 Projektowanych Postanowień Umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 

do SWZ otrzymuje brzmienie: „1. Wykonawca zatrudni na stanowisku kierownika 

zmiany osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

oraz władającą w stopniu komunikatywnym językiem angielskim [dotyczy Części 

I zamówienia]. Potwierdzeniem wpisania na listę jest zaświadczenie wydane 

przez Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji.”; 

 

4) § 5 ust. 2 Projektowanych Postanowień Umowy, które stanowią Załącznik Nr 4 

do SWZ otrzymuje brzmienie: „2. Wykonawca zatrudni na stanowisku kierownika 

zmiany osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

[dotyczy Części II zamówienia]. Potwierdzeniem wpisania na listę jest zaświadczenie 

wydane przez Komendanta Wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego 

Policji.”. 

 

 

 

Warszawa, 18 stycznia 2023 r. 

 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Agnieszka Czachowska-Aussenberg 
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