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JEDNOSTKA WOJSKOWA NR 3964 

ul. Bystra 1, 03-700 Warszawa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Warszawa, 21 kwietnia 2021 r. 

 
 
 

          PLATFORMA ZAKUPOWA 
 
 
 

Dotyczy: ODPOWIEDZI NA PYTANIA w postępowaniu na Ochronę osób i mienia w kompleksach 
administrowanych przez JW3964 – sprawa 6/2021/Z 

 

 

     Szanowni Państwo, 

 

Jednostka Wojskowa Nr 3964, jako Zamawiający w przedmiotowym  postępowaniu, 

działając zgodnie z art.284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 2019), zwanej dalej ,,Ustawą”, zamieszcza na stronie 

internetowej treść wszystkich zapytań i odpowiedzi do SWZ: 

 

Pytania:  

Pytanie 1. 

Czy z uwagi na stosunkowo niewielki rozmiar ochranianych budynków będących 

przedmiotem zamówienia, Zamawiający może odstąpić od wymogu wyposażenia 

pracowników ochrony w radiotelefony bazowe, pozostawiając jedynie radiotelefony 

przenośne? 

 

Pytanie 2. 

W związku z tym iż w par 6 pkt 2.7 Umowy Zamawiający wymaga przedstawienia 

dokumentu „Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia "ważnego na cały 

okres trwania umowy wnosimy o przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia z 

informacją o tym, że będzie zobowiązany do przedstawienia ciągłości i ważności 

wymaganego dokumentu po jego wygaśnięciu. 

 

Żądanie od wykonawców przedłożenia świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III 

stopnia o klauzuli poufne, ważnego na cały okres przewidzianego terminu trwania umowy 

jest bezpodstawne i niezrozumiałe w świetle obowiązujących przepisów ustawy o 
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ochronie informacji niejawnych. Nie ma możliwości uzyskania w czasie prowadzonego 

postępowania przetargowego świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego na okres 

wskazany przez Zamawiającego. Wynika to między innymi z przepisów art.59 ustawy o 

ochronie informacji niejawnych ABW albo SKW. Postępowanie sprawdzające winno być 

zakończone w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy, licząc od dnia przedłożenia 

wszystkich dokumentów niezbędnych do jego przeprowadzenia. 

Ponadto, taki sposób interpretacji przez Zamawiającego narusza par.6 ust.2 

Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów 

dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia. Z treści powyższego paragrafu wynika, iż w przypadku zamówień 

publicznych, o których mowa w art.131 a ust.1 ustawy, zamawiający może żądać, oprócz 

dokumentów, o których mowa w par.5 pkt.1-9, także innych dokumentów 

potwierdzających brak podstaw wykluczenia, w tym ,,(...) ważnego świadectwa 

bezpieczeństwa przemysłowego, gwarantującego zdolność do ochrony informacji 

niejawnych, o których mowa w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji 

niejawnych’’. Ustawodawca wskazał, że dokument ma być ważny na dzień składania ofert 

lub wniosków, ale w żadnym zakresie nie dał Zamawiającemu prawa do nadinterpretacji, 

tj. do żądania by na dzień składania ofert lub wniosków świadectwo było ważne już przez 

cały okres trwania Umowy. 

Wobec tak przedstawionego stanu prawnego wnoszę jak w pierwszym akapicie. 

 

Pytanie 3. 

Proszę o informację czy od podwykonawcy oraz podmiotu trzeciego nie jest wymagane 

uzupełnienie JEDZ-A? 

 

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający potwierdza, że wskazane szkolenia strzeleckie dla pracowników 

ochrony dotyczyć będą wyłącznie pracowników grup interwencyjnych, które mogą 

funkcjonować w podwykonawstwie. Dla zadań posterunkowych pracownicy nie mają 

wyszczególnionego na wyposażeniu żadnego rodzaju broni. 

 

Pytanie 5. 

Czy w związku z zapisami wzoru umowy o waloryzacji również stawek godzinowych ( 

poza minimalnymi wynagrodzeniami ) Zamawiający dopuści dla pracowników 

wypracowujących w miesiącu większą liczbę godzin niż pełen etat dodatkowo umowy 

cywilno – prawne? 

 

Pytanie 6. 

Czy doposażenie pomieszczeń w sprzęt kwaterunkowy na koszt Wykonawcy ( krzesła, 

szafy, biurka ) dotyczy wszystkich części ? 
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Pytanie 7. 

Proszę o informację, czy Zamawiający uzna referencję spełniającą warunek udziału w 

postępowaniu, na której odbiorca, dla którego Wykonawca realizował usługę ochrony 

zawarł informację o nałożeniu kary w trakcie realizacji usługi. 2.  

 

Pytanie 8. 

Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy 

za wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 

3 miesięcznego okresu wypowiedzenia’’. Chciałabym zaznaczyć, iż sytuacja 

Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać 

pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy Wykonawcy i starać się ułożyć 

stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego 

wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom z okresem wypowiedzenia 

umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy 

celowe.  

 

Pytanie 9. 

Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia 

wraz z dostępem do energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń 

sanitarnych w każdym kompleksie.  

 

Pytanie 10. 

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby 

posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności.  

 

Pytanie 11.  

Proszę o informację, czy wszystkie roboczo – godziny mają być realizowane na 

podstawie umowy o pracę, czy też Zamawiający dopuszcza umowy dzielone (umowa o 

pracę oraz umowa zlecenie).  

 

Pytanie 12. 

Czy w przypadku gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyżej pełnego etatu, 

Zamawiający oprócz wymogu o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii 

Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego 

pracownika?  

 

Pytanie 13. 

Proszę o informację, czy obowiązujące Plany Ochrony poszczególnych obiektów 

zakładają podwójne uzbrojenie posterunków. 8. Proszę o informację, czy Zamawiający 
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udostępni Wykonawcy przed złożeniem oferty wyciągi z obowiązujących Planów Ochrony 

każdego Kompleksu.  

 

Pytanie 14. 

Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje aktualizację Planów Ochrony oraz kto 

poniesie koszty związane z ewentualną aktualizacją.  

 

Pytanie 15. 

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza podwójne uzbrojenie.   

 

Pytanie 16. 

Proszę o informację o ilości pomieszczeń socjalnych koniecznych do wyposażenia przez 

Wykonawcę w podziale na części.  

 

Pytanie 17. 

Proszę o informację o jakiej mocy mają być paralizatory, w które mają być wyposażeni 

pracownicy ochrony.  

 

Pytanie 18. 

Proszę o informację jaki serwis wyposażenia ma na myśli Zamawiający – dotyczy części 

II, Kompleks Wojskowy, Wał Miedzeszyński 381.  

 

Pytanie 19. 

Proszę o informację, czy wszyscy pracownicy ochrony realizujący usługę ochrony muszą 

posiadać legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni – dotyczy wszystkich 

części Zamówienia, wszystkich Kompleksów.  

 

Pytanie 20. 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość przedłożenia przez Wykonawcę dokumentów 

potwierdzających jego zdolności techniczne i zawodowe poprzez złożenie wobec każdej z 

czterech części zamówienia (każdej oddzielnie) tych samych dokumentów 

potwierdzających spełnienie stawianych przez Zamawiającego wymogów w odniesieniu 

do kryteriów każdej z części zamówienia?  

 

Pytanie 21. 

 Proszę o podanie niezbędnej liczby pracowników wskazanej w poszczególnych Planach 

Ochrony Jednostki Wojskowej koniecznej do zabezpieczenia obiektów, w podziale na 

części. 
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Odpowiedzi 

Odp.1  

Tak, Zamawiający może odstąpić od wymogu wyposażenia pracowników ochrony w 

radiotelefony bazowe pod warunkiem, że posiadane radiotelefony przenośne w ramach 

zorganizowanego systemu łączności bezprzewodowej zabezpieczą prawidłową łączność 

pomiędzy pracownikami ochrony na terenach całych ochranianych kompleksów. 

 

Odp.2  

W treści projektu umowy (§ 6 pkt 2.7) Zamawiający wymaga aby Wykonawca w całym 

okresie obowiązywania umowy posiadał zdolność do ochrony informacji niejawnych 

potwierdzoną w postaci świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego, o którym mowa w 

art. 54 ust. 2 ustawy o ochronie informacji niejawnych, co oznacza że na dzień składania 

ofert Wykonawca winien posiadać aktualne i ważne świadectwo bezpieczeństwa 

przemysłowego, którego data ważności jest aktualna na dzień rozpoczęcia realizacji 

umowy. W przypadku nieposiadania kolejnego ważnego świadectwa bezpieczeństwa 

przemysłowego umowa zostanie rozwiązana.     

 

Odp. 3  

Jedz jest dokumentem potwierdzającym spełnienie warunków – jest wymagany przez 

każdego z członków konsorcjum. 

 

Odp. 4  

W związku z tym, iż wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawcę  

na poszczególnych kompleksach wojskowych w oparciu o system służby portierskiej nie 

wymaga uzbrojenia kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej w broń palną, 

Zamawiający (Użytkownicy) nie wymaga prowadzenia szkolenia strzeleckiego. Szkolenie 

strzeleckie pracowników ochrony wchodzących w skład grup interwencyjnych 

Wykonawcy nie jest przedmiotem zainteresowania Zamawiającego (Użytkownika). 

 

Odp. 5    

Intencją Zamawiającego jest, aby wszyscy pracownicy ochrony realizujący zadania 

ochronne na kompleksach Zamawiającego byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę 

w rozumieniu art. 2 Kodeksu Pracy (poza pracownikami grup interwencyjnych, obsługi 

stacji monitorowania oraz serwisu wyposażenia). Zamawiający przewiduje, by 

Wykonawca w trakcie realizacji umowy na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany 
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był przedstawić aktualne oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej, 

że przedmiot Umowy jest wykonywany przez osobę (osoby) będące pracownikami 

Wykonawcy zatrudnionymi wyłącznie na podstawie umowy o pracę w myśl zapisów 

Kodeksu Pracy (także w przypadku godzin ponadnormatywnych).  

 

Odp. 6  

Tak, dotyczy wszystkich części zamówienia. 

 

Odp. 7  

Tak, Zamawiający uzna uzna takową referencję, pod warunkiem że będzie spełniała 

warunki udziału w bieżącym postępowaniu. 

 

Odp. 8  

Zawarty w projekcie umowy zapis (§ 2 ust.2) dotyczący możliwości wypowiedzenia 

umowy z istotnego powodu w formie pisemnej z zachowaniem 5 (pięcio) miesięcznego 

okresu wypowiedzenia umożliwia obu stronom jednakowy tryb postępowania. 

 

Odp. 9  

Tak, Zamawiający (Użytkownik) udostępni Wykonawcy bezpłatnie pomieszczenia na 

potrzeby wykonywania zadań ochronnych oraz pomieszczenia socjalno-bytowe  

z dostępem do urządzeń sanitarnych. 

 

Odp. 10 Zgodnie ze specyfikacją, Wykonawca odpowiada za oddelegowanie do realizacji 

przedmiotowej umowy pracowników wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, lub broń  

w przypadku załogi interwencyjnej ( dodatkowo - legitymacja osoby dopuszczonej do 

posiadania broni). 

 

Odp. 11  

Zamwiający dopuszcza zatruenienie na umowę o pracę. 
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Odp. 12  

Odpowiedź była juz udzielona w poprzednich pytaniach. 

 

Odp. 13  

Z uwagi na funkcjonujący we wszystkich kompleksach wojskowych system służby 

portierskiej (portiernie/biura przepustek) nie występują żadne posterunki ochronne, a 

zatrudnieni kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej Wykonawcy nie będą uzbrojeni w 

broń palną. Wszelka dokumentacja dotycząca organizacji systemów ochrony 

Zamawiającego i Użytkowników będzie udostępniona po zakończeniu postępowania 

przetargowego Wykonawcy przystępującemu do realizacji umowy.  

 

Odp. 14 Zamawiający (Użytkownik) zastrzega sobie prawo do aktualizacji własnych 

planów ochrony we własnym zakresie. 

 

Odp. 15 Zamawiający nie przewiduje uzbrojenia służb portierskich w broń palną. 

 

Odp. 16 Szczegółowa ilość przekazanych pomieszczeń socjalnych na terenie 

poszczególnych kompleksów będzie określona podczas przeprowadzanych wizji 

lokalnych. 

 

Odp. 17 Paralizatory elektryczne przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą 

energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie nie przekraczającej 10 mA. 

 

Odp. 18 Serwis wyposażenia I sprzętu w jaki Wykonawca wyposaży pracowników 

ochrony na poszczególnych kompleksach. 

 

Odp. 19 Tylko kwalifikowani pracownicy ochrony fizycznej wchodzący w skład grup 

interwencyjnych. 

 

Odp. 20  

Odpowiedz na takie pytanie była juz udzielana. 
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Odp. 21 Liczba kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej na wszystkich 

kompleksach wynika z zapisów zamieszczonych w projekcie umowy z jednoczesnym 

określeniem system dyżurów w poszczególnych przedziałach godzinowych przez 7 dni  

w tygodniu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wyk. Łukasz Granica 

21.04.2021r.  

Tel. 261 – 892 – 326   
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