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Sprawa: Zamówienia na usługi społeczne dotyczące ochrony osób i mienia, monitoringu 

lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach 

będących we władaniu Muzeum  Śląska Opolskiego w Opolu (Znak sprawy: 

MAD.26.19.2018) 

 

Zamawiający zamieszcza poniżej odpowiedzi na zapytania Wykonawcy otrzymane w ramach 

postępowania w trybie zamówienia na usługi społeczne dotyczące ochrony osób i mienia, 

monitoringu lokalnego systemu alarmowego oraz zdalnej weryfikacji wizyjnej w obiektach 

będących we władaniu Muzeum  Śląska Opolskiego w Opolu (Znak sprawy: 

MAD.26.19.2018): 

 

 

Zapytanie nr 1: 

Czy Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” ma na myśli partol interwencyjny skła-

dający się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, czy też chodzi o grupę interwen-

cyjną w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

21 października 2011 r. 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 syste-

mów 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 1997 r. o ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronio-

nego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeń-

stwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej)? 

 

Odpowiedź: 

Tak. 

 

Zapytanie nr 2: 

Czy obiekt Zamawiającego jest obiektem podlegającym obowiązkowej ochronie (figurującym 

w ewidencji obszarów, obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie, znajdują-

cych się na terenie województwa prowadzonym przez Wojewodę)?  

 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż obiekty Zamawiającego: w Opolu przy ul. Św. Wojciecha 13 i przy 

ul. Ozimskiej 10 oraz na Górze Św. Anny przy ul. Leśnickiej 28, zostały umieszczone przez 



 
 

 

Wojewodę Opolskiego w wykazie obszarów, obiektów i urządzeń ważnych dla obronności in-

teresu gospodarczego, bezpieczeństwa publicznego i innych ważnych interesów państwa. In-

formacja ta jest również zawarta w Planach Ochrony Obiektów MŚO. 

 

Zapytanie nr 3: 

Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie 

umowy o pracę na pełny etat, czy Zamawiający nie narzuca jego wymiaru oraz czy 

Zamawiający potwierdza, że każda roboczogodzina usług ochrony ma być wypracowana 

wyłącznie w ramach umowy o pracę? Pragniemy nadmienić, iż sam wymóg zatrudnienia przez 

Wykonawcę pracowników na podstawie umowy o pracę, bez uszczegółowienia powyższych 

kwestii prowadzi do sytuacji, w której Wykonawcy, aby spełnić ww. wymóg, zatrudniają 

pracowników na ułamkowe części etatu (np. na 1/4 etatu i od takiego wymiaru pracy 

odprowadzane są składki), tym samym wypełniając postawiony warunek, który jednak stoi w 

sprzeczności z zamysłem ustawodawcy. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami pkt. IV ppkt. 5 ogłoszenia o zamówieniu oraz § 3 ust. 13 załącznika nr 2 

(istotnych postanowień umowy), cyt.: „Zamawiający wymaga, zatrudnienia przez Wykonawcę 

na podstawie umowy o pracę - osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia tj. fizycznej ochrony osób i mienia”. Zamawiający nie narzuca 

wymiaru czasu pracy. 

 

Zapytanie nr 4: 

Czy Zamawiający odstąpi od wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę pracowników 

stanowiących załogi patroli/grup interwencyjnych? Czynności wykonywane w przedmiotowym 

postępowaniu przez ww. zespoły nie noszą znamion czynności wykonywanych w rozumieniu 

KP. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami pkt. IV ppkt. 5 ogłoszenia o zamówieniu oraz § 3 ust. 13 załącznika nr 2 

(istotnych postanowień umowy), cyt.: „Zamawiający wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę 

na podstawie umowy o pracę - osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności 

w zakresie realizacji zamówienia tj. fizycznej ochrony osób i mienia wymienionych w ust. 1, 

polegających na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 

czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2016 r. poz. 1666), z wyłączeniem grupy 

interwencyjnej” 

 

Zapytanie nr 5: 

Czy Wykonawca, który rozważa powierzenie części zamówienia podwykonawcy (niebędącemu 

podmiotem, na zasoby którego Wykonawca powołuje się celem spełnienia warunków udziału w 

postępowaniu), powinien złożyć wraz z ofertą jakieś dodatkowe dokumenty (a jeżeli tak, to 

jakie?), czy też wystarczy, że Wykonawca dołączy do oferty własne oświadczenie o zamiarze 

skorzystania z podwykonawcy w ww. zakresie (w formularzu oferty nie ma miejsca na wpisanie 

takiej informacji)? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu, powołując się na art. 36a ust.1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, cyt.: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy”. 

Jednocześnie, zgodnie z zapisami pkt. IV ppkt. 10 ogłoszenia o zamówieniu, cyt.: 

„Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 



 
 

 

części zamówienia na usługę tj. fizyczną - bezpośrednią ochronę obiektów odnośnie osób i 

mienia (z wyjątkiem grupy interwencyjnej)”.  

 

Zapytanie nr 6: 

Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części 

zamówienia na usługę tj. fizyczną - bezpośrednią ochronę obiektów odnośnie osób i mienia (z 

wyjątkiem grupy interwencyjnej). Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający dopuszcza udział 

podwykonawców w części zamówienia dotyczącej monitorowania sygnałów alarmowych. 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami ogłoszenia o zamówieniu, powołując się na art. 36a ust.1 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, cyt.: „Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcy”. 

Jednocześnie, zgodnie z zapisami pkt. IV ppkt. 10 ogłoszenia o zamówieniu, cyt.: 

„Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych 

części zamówienia na usługę tj. fizyczną - bezpośrednią ochronę obiektów odnośnie osób i 

mienia (z wyjątkiem grupy interwencyjnej)”.  

 

 

Jednocześnie, Zamawiający uszczegóławia zapisy Załącznika nr 1A do Ogłoszenia o 

zamówieniu, w pkt. 2 ppkt. 1 lit. c oraz pkt. 2 ppkt. 2 lit. c, poprzez wykreślenie zapisu: cyt.: 

„(za wyjątkiem stycznia, lutego i grudnia)”. Ilość godzin pozostaje bez zmian. 

 

Powyższe odpowiedzi stanowią integralną część postępowania i należy je uwzględnić w 

składanych ofertach. 
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