
Gdańsk, 15.11.2021r. 

 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym  (z 

możliwością negocjacji) o wartości zamówienia, która nie przekracza równowartości 

kwoty 750 000 euro na Świadczenie usług całodobowej fizycznej ochrony siedziby 

Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego przy ul. Wojciecha Bogusławskiego 1 w Gdańsku, 

ZP/TP/1/GTS/21. 

 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129, ze zm.), zw. dalej Ustawą Pzp, 

zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia 

(SWZ). 

 

Pytania: 

1. Zamawiający w §2 pkt 7 ppkt 3 opisał zadania koordynatora ochrony. Jednocześnie w §5 pkt 

3 ppkt 2b określił warunki udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia osoby wskazanej 

do nadzoru nad realizacją zamówienia. Proszę o potwierdzenie, iż Zamawiający nie uzna 

wskazania przez Wykonawcę osoby, której nabycie doświadczenia będzie się opierało o usługi 

wykonane np. w różnych miejscach w Polsce. Tym samym prosimy o wyjaśnienie treści 

specyfikacji poprzez jasne określenie, że wskazany koordynator to osoba, która faktycznie ma 

sprawować tą funkcję w przypadku realizacji usługi dla Zamawiającego.  

 

2. Proszę o jednoznaczne wskazanie, iż Zamawiający nie dopuszcza do realizacji usługi osób z 

orzeczonym stopniem niepełnosprawności. 

 

3. Proszę o potwierdzenie, iż realizacja zamówienia ma się odbywać przy udziale pracowników 

zatrudnionych wyłącznie na umowę o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy. Ponadto, proszę 

o potwierdzenie, iż każda roboczogodzina usługi ma być wykonana w oparciu o umowę o pracę. 

 

Odpowiedzi:  

Ad. 1. Doświadczenie koordynatora może być nabyte w różnych miejscach w Polsce, jeżeli 

wskazany koordynator faktycznie wykonywał usługę w danym miejscu (co Zamawiający może 

sprawdzić bezpośrednio u wskazanego zamawiającego). Wskazany w ofercie koordynator musi 

faktycznie sprawować tę funkcję w ramach niniejszego zamówienia. 



Ad. 2. Tak, Zamawiający zapisał w SWZ, że wymaga całkowicie sprawnych pracowników 

ochrony, w związku z czym nie dopuszcza się do realizacji usługi osób z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności. 

 

Ad. 3. Realizacja zamówienia ma się odbywać przy udziale pracowników ochrony zatrudnionych 

wyłącznie na podstawie stosunku pracy. Każda roboczogodzina pracownika ochrony musi być 

wykonana w oparciu o stosunek pracy. Wyjątek stanowi osoba koordynatora. 


