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Legnica, dnia 09.03.2022r. 
    

 Do wszystkich Wykonawców 

NZP/68/2022 

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 2  
WRAZ Z INFORMACJĄ O ZMIANIE SPECYFYIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

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 2: 
„W związku z wymogiem konwojowania wartości pieniężnych oraz zapisami SIWZ 
mówiącymi o konieczności reakcji załóg patrolowo - interwencyjnych (służb ochrony)  
w warunkach szczególnego zagrożenia ochranianych obiektów prosimy o potwierdzenie 
że przez użycie sformułowania załoga patrolowo interwencyjna Zamawiający rozumie 
dwóch kwalifikowanych pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną. Zgodnie  
z ustawą: Grupa interwencyjna – [to] 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: 

Na część pytania odnoszącą się do grupy interwencyjnej Zamawiający udzielił 
odpowiedzi w ramach pytania nr 3. 

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
07.09.2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości 
pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 
organizacyjne (Dz. U. z 2016r., poz. 793 z późn. zm.) transport wartości pieniężnych 
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nieprzekraczających 0,2 jednostki obliczeniowej (aktualnie ok. 136.000 zł) nie wymaga ochrony 
fizycznej i zabezpieczenia technicznego.  Zamawiający we wrześniu 2021r. zlecił konwój wartości 
pieniężnych o wartości 120.000,00 zł. Istnieje więc możliwość, że w przyszłości transport wartości 
pieniężnych przekroczy 0,2 jednostki obliczeniowej, o której mowa w § 1 pkt 5 w/w rozporządzenia. 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający na podstawie § 8 rozporządzenia, o którym mowa 
powyżej wymaga, aby konwoje wartości pieniężnych realizowane były przy udziale konwojenta (osoby 
posiadającej legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, ochraniającej transport 
wartości pieniężnych, wyposażonej w broń palną bojową, środki ochrony osobistej oraz środki 
łączności- zgodnie z § 1 pkt 8 w/w rozporządzenia). 

Zamawiający zmienia zapisy w § 5 ust. 10 pkt 4 wzoru umowy (Załącznik nr 1a do SWZ) oraz  
w pkt I.6.2) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru umowy): 

1) § 5 ust. 10 pkt 4 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
„4) Konwoje wartości pieniężnych winny być wykonywane przez służby ochrony Wykonawcy  
z zastrzeżeniem, iż co najmniej jeden z pracowników służb ochrony wykonujących konwój 
winien być konwojentem w rozumieniu § 1 pkt 8 Rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 07.09.2010r. w sprawie wymagań, jakim powinna 
odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez 
przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. z 2016r., poz. 793 z późn. zm.).” 

2) pkt I.6.2) Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„2) Usługi konwojowania wartości pieniężnych odbywać się będą środkami transportu 
Wykonawcy od poniedziałku do soboty w godz. od 08.00 do 15.00 pomiędzy obiektami 
Zamawiającego i/lub z obiektów Zamawiającego do wyznaczonego przez Zamawiającego 
banku zlokalizowanego na terenie miasta Legnica. Wartość jednorazowego konwoju  
nie przekroczy kwoty 150.000,00 zł. O potrzebie realizacji usługi Zamawiający każdorazowo 
powiadomi Wykonawcę telefonicznie nie później niż do godz. 13.45 w dniu konwoju.”  

 
Ponadto Zamawiający zmienia zapisy w Załączniku nr 2 do wzoru umowy dla części nr 1 

zamówienia (Załącznik nr 1a do SWZ) w tabeli w kolumnie nr 3 w odniesieniu do konwojowania 
wartości pieniężnych: 
 

KONWOJOWANIE WARTOŚCI PIENIĘŻNYCH 

L.p. 
Imię i nazwisko 

Osoby skierowanej 
do realizacji umowy 

Planowana funkcja 
przy realizacji umowy 

(zakres wykonywanych 
czynności) 

Obiekt 
Zamawiającego 

(wskazany w Tabeli 1  
w Załączniku nr 1  

do umowy),  
w którym rozpoczął 

się konwój 

Informacja  
o kwalifikacjach 

zawodowych 
(dotyczy legitymacji 

kwalifikowanego 
pracownika 

ochrony fizycznej) 

Informacja  
o zatrudnieniu 

(należy wskazać 
podmiot 

zatrudniający 
[Wykonawca  

lub Podwykonawca] 
oraz rodzaj umowy 

[np. umowa o pracę]) 

1.  

konwojowanie 
wartości pieniężnych- 
pracownik służb 
ochrony 

   

2.  
konwojowanie 
wartości pieniężnych- 
konwojent 

   

      

 



3 

 

 
 
Pytanie nr 3: 
„W związku zapisem SIWZ "Wykonawca winien posiadać min. dwie własne samochodowe służby 
ochrony, których zadaniem będzie w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia" prosimy 
o potwierdzenie że w/w czynności muszą być wykonywane prze Grupę Interwencyjną wyposażoną 
zgodnie z wymogami stawianymi SUFO.” 
 
 
Odpowiedź: 

Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. nie podlega obowiązkowej ochronie 
na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22.08.1997r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2021r., poz. 1995). 
Jedynie konwojent musi być wyposażony m. in. w broń palną, co zostało wyjaśnione w odpowiedzi  
na pytanie nr 2. W związku z powyższym Zamawiający nie wymaga, aby Wykonawca dysponował grupą 
interwencyjną wyposażoną zgodnie z wymogami stawianymi SUFO. 

Przez „służby ochrony”, o których mowa w SWZ należy rozumieć co najmniej dwóch pracowników, 
którzy posiadają uprawnienia do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 
(legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej).  

Mając na uwadze powyższe Zamawiający doprecyzowuje zapisy w § 5 ust. 10 pkt 2 wzoru umowy 
(Załącznik nr 1a do SWZ) oraz w pkt I.4.27) Opisu przedmiotu zamówienia (Załącznik nr 1 do wzoru 
umowy): 

1) § 5 ust. 10 pkt 2 wzoru umowy otrzymuje brzmienie: 
„2) Wykonawca winien posiadać min. dwie własne samochodowe służby ochrony, których zadaniem 
będzie w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotarcie do wskazanego obiektu 
w czasie nie dłuższym niż 10 minut, a w godzinach szczytu kiedy natężenie ruchu na drogach jest 
największe w czasie nie dłuższym niż 15 minut. Służby ochrony powinny składać się co najmniej  
z dwóch pracowników, a pracownicy służb ochrony winni posiadać pełne uprawnienia  
do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej (legitymacja 
kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej).” 

2) pkt I.4.27) Opisu przedmiotu zamówienia otrzymuje brzmienie: 
„27) Wykonawca winien posiadać min. dwie własne samochodowe służby ochrony, których 
zadaniem będzie w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia, dotarcie  
do wskazanego obiektu w czasie nie dłuższym niż 10 minut, a w godzinach szczytu kiedy natężenie 
ruchu na drogach jest największe w czasie nie dłuższym niż 15 minut. W przypadku gdy zaistnieje 
potrzeba wynikająca z zagrożenia obiektu, Zamawiający zastrzega możliwość wezwania służb 
ochrony w celu wsparcia posterunków dozorowych. Służby ochrony powinny składać  
się co najmniej z dwóch pracowników, a pracownicy służb ochrony winni posiadać pełne 
uprawnienia do wykonywania zawodu kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej 
(legitymacja kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej).” 
 
Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zadania określone w SWZ dla służb ochrony mogą być 

również realizowane przez grupę interwencyjną w przypadku zawarcia umowy w sprawie zamówienia 
publicznego z Wykonawcą, który dysponuje grupą interwencyjną. 
 
 
 
Pytanie nr 4: 
„Czy Zamawiający przewiduje możliwość waloryzacji ceny za usługę po ogłoszeniu corocznego wzrostu 
minimalnego wynagrodzenia i rocznego wskaźnika inflacji?” 
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Odpowiedź: 
Klauzule waloryzacyjne w umowie są obowiązkowe w przypadku zamiaru zawarcia umowy na okres 
dłuższy niż 12 miesięcy (art. 436 pkt 4 lit. b) oraz art. 439 ust. 1 i 2 ustawy Pzp), natomiast  
w przedmiotowym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego umowy w sprawie zamówienia 
publicznego mają zostać zawarte na 12 miesięcy. Mając na uwadze powyższe Zamawiający  
nie przewiduje możliwości waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy (dotyczy wszystkich części 
zamówienia). 
 
 
 
Pytanie nr 5: 
„W związku z zapisem w SIWZ "Wykonawca winien posiadać min. dwie własne samochodowe służby 
ochrony, których zadaniem będzie w przypadku zgłoszenia zagrożenia lub potrzeby wsparcia" proszę  
o potwierdzenie że usługi będące przedmiotem w/w zapisu nie mogą być świadczone przez 
podwykonawców.” 
 
 
Odpowiedź: 
Usługa o której mowa powyżej może być świadczona przez Podwykonawcę z zastrzeżeniem pkt XXVII.1. 
SWZ, który stanowi, że w przypadku zamiaru powierzenia Podwykonawcy wykonania czynności 
ochrony osób i mienia albo konwojowania wartości pieniężnych (DOTYCZY CZĘŚCI NR 1 ZAMÓWIENIA), 
taki Podwykonawca winien posiadać ważną na obszarze wykonywania zamówienia koncesję  
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. 

 
 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że: 

1) pkt XV.2. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„XV.2. TERMIN SKŁADANIA OFERT 

Termin składania ofert upływa dnia  15.03.2022r. o godz. 10:00.” 

2) pkt XV.3.1) SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1) Otwarcie ofert odbędzie się dnia 15.03.2022r. o godz. 10:15.” 

3) pkt XVI.1. SWZ otrzymuje brzmienie: 

„1. Wykonawca jest związany ofertą do dnia 13.04.2022r., tj. przez okres 30 dni, licząc od dnia 

upływu terminu składania ofert (pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym 

upływa termin składania ofert).” 
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Wprowadzone niniejszym pismem zmiany stanowią integralną część Specyfikacji Warunków 

Zamówienia. Pozostała treść SWZ pozostaje bez zmian. W związku z powyższym termin składania  

i otwarcia ofert oraz termin związania ofert ulegają zmianie.  

 
 

Z poważaniem 
Bogusław Graboń – Prezes Zarządu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Załączniki: 
1) Wzór umowy nr NZP/NC/8/1/2021 - Załącznik nr 1a do SWZ po zmianie SWZ z dnia 09.03.2022r. 

(dotyczy części nr 1 zamówienia), 
2)  Opis Przedmiotu Zamówienia po zmianie SWZ z dnia 09.03.2022r. (Załącznik nr 1 do wzoru umowy, 

który stanowi Załącznik nr 1a do SWZ dla części nr 1 zamówienia oraz Załącznik nr 1b do SWZ  
dla części nr 2 zamówienia), 

3) Załącznik nr 2 do  umowy nr NZP/NC/8/1/2021 po zmianie SWZ z dnia 09.03.2022r. (dotyczy części 
nr 1 zamówienia), 

4) Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 09.03.2022r. 


