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WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ 
W POSTĘPOWANIU prowadzonym w trybie 
przetargu nieograniczonego na usługę 
całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej 
osób i mienia z monitoringiem systemów 
alarmowych i dozoru obiektów: Sądu 
Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w 
Węgrowie, Sądu Rejonowego w Węgrowie 
Zamiejscowy Wydział w Sokołowie Podlaskim 
i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie 
Podlaskim oraz konwojowanie wartości 
pieniężnych 

 
 

ODPOWIEDŹ 
na złożone zapytanie  

 
Zamawiający – Sąd Rejonowy w Węgrowie informuje, iż do prowadzonego na podstawie art. 
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907, 
984 i 1047) zwanej dalej „ustawą” postępowania na „Usługę całodobowej bezpośredniej 
ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem systemów alarmowych i dozoru 
obiektów: Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, Sądu Rejonowego 
w Węgrowie Zamiejscowy Wydział w Sokołowie Podlaskim i Prokuratury Rejonowej w 
Sokołowie Podlaskim oraz konwojowanie wartości pieniężnych” wpłynęło następujące 
zapytanie: 
 

Pytanie nr 1: 

Proszę o informację czy w związku z paragrafem 9 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z 
dnia 19.02.2013r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakie może żądać zamawiający od 
wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane, zamawiający dopuszcza 
aby wykonawcy na potwierdzenie usług nadal realizujących wymienionych w wykazie, 
przedstawili referencje wystawione w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, 
potwierdzających ich należyte wykonanie? 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Wykonawca w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych (nadal realizowanych), na 
potwierdzenie spełnienia warunku udziału w postępowaniu, winien załączyć dokument 
potwierdzający, że usługi są wykonywane należycie tzn. poprzez dołączenie referencji, 



zgodnie z zapisami Działu IX. SIWZ „Informacje o oświadczeniach i dokumentach (…)” pkt 
1 b). 

Pytanie nr 2: 

W jakim składzie ilościowym ma występować grupa interwencyjna? 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zgodnie z zapisami Działu III. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt I ppkt 4 oraz pkt II 
ppkt 2 „Wykonawca musi posiadać możliwość udzielenia wsparcia ochrony stacjonarnej 
Grupą Interwencyjną w składzie dwuosobowym”. 

Pytanie nr 3: 

Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać licencję POF? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej.  

Pytanie nr 4: 

Czy pracownicy grupy interwencyjnej mają mieć dopuszczenie do posiadania broni? 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Pracownicy grupy interwencyjnej winni być wyposażeni w sprzęt umożliwiający realizację 
ich zadań. 

Pytanie nr 5: 

Proszę o informację w zakresie wyposażenia Grupy Interwencyjnej, czy ma być uzbrojona 
czy jedynie ze środkami przymusu bezpośredniego, dodatkowo proszę o wykaz pozostałego 
wyposażenia w tym rodzaju ubioru i typu pojazdu. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Pracownicy grupy interwencyjnej winni być wyposażeni w sprzęt umożliwiający realizację 
ich zadań. 

Pytanie nr 6: 

Czy pracownicy grupy interwencyjnej muszą posiadać poświadczenie bezpieczeństwa 
osobowego, jeśli tak, do jakiej klauzuli informacji niejawnej? 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Pracownicy grupy interwencyjnej nie musza posiadać poświadczenia bezpieczeństwa 
osobowego. 

Pytanie nr 7: 



Czy opis przedmiotu zamówienia jest oparty na instrukcji/planie/regulaminie ochrony obiektu 
i są zgodne, co do treści? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający nie posiada instrukcji/planu/regulaminu ochrony obiektu.  

Pytanie nr 8: 

W przypadku zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa skutkujących 
zwiększeniem obciążeń finansowych po stronie Wykonawcy, w szczególności związanych z 
kosztami zatrudnienia pracowników Wykonawcy tj. zwiększenie kosztów zatrudnienia 
pracowników na podstawie umowy zlecenia w związku z ewentualną koniecznością 
odprowadzania składek do ZUS od umów cywilno-prawnych do wielkości pełnego etatu, 
Strony w terminie 30 dni od daty wejścia w życie opisanych powyżej zmian w przepisach 
prawa dokonają odpowiednich zmian w Umowie, w szczególności w zakresie wynagrodzenia 
należnego Wykonawcy, uwzględniając wzrost obciążeń po stronie Wykonawcy. Wnosimy o 
dodanie powyższej klauzuli do wzoru umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 

Zamawiający w Dziale XIX. SIWZ „Istotne dla stron postanowienia (…)” pkt 2 wskazał 
wszystkie dopuszczalne zmiany umowy. W związku z powyższym Zamawiający nie 
dopuszcza innych zmian.  

Pytanie nr 9: 

Czy w świetle przewidywanych zmian o zatrudnieniu tj. zwiększenie obciążeń Wykonawcy 
dot. składek od umów cywilno-prawnych Zamawiający dopuszcza możliwość skrócenia 
okresu realizacji kontraktu do czasu wykorzystania maksymalnej ceny oferty, po 
udokumentowaniu szczegółowych składników wpływających na tą cenę po zmianach 
ustawowych? 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający nie dopuszcza możliwości skrócenia okresu realizacji kontraktu do czasu 
wykorzystania maksymalnej ceny oferty. 

Pytanie nr 10: 

W związku z wymogiem posiadania polisy na cały okres trwania umowy prosimy o 
informację czy w przypadku gdy wykonawca zawiera polisę na okres jednego roku i nie 
obejmuje ona okresu realizacji umowy to czy wystarczającym będzie złożenie do oferty 
oświadczenia o przedłużeniu polisy na cały okres trwania kontraktu i po zakończeniu 
ważności polisy wykonawca przedłoży nową zgodną z wymogami SIWZ. 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 



Zgodnie z zapisami Działu VIII. SIWZ „Opis warunków udziału (…)”, Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawca posiadał aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w 
zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia - w wysokości co 
najmniej 200.000,00 zł.  
Zgodnie z zapisami Załącznika nr 7 do SIWZ „Wzór umowy” § 7 ust. 1 Wykonawca 
zobowiązany jest do ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w zakresie 
wykonywanego przedmiotu zamówienia; jeżeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie 
wygaśnie, Wykonawca zobowiązany jest do jego niezwłocznego odnowienia i przedstawienia 
Zamawiającemu nowej polisy lub innego dokumentu ubezpieczenia w formie oryginału w 
terminie 7 dni od daty jego odnowienia. 
W związku z powyższym, jeżeli polisa Wykonawcy nie obejmuje całego okresu realizacji 
zamówienia (24 miesiące), Zamawiający wyraża zgodę na złożenie wraz z ofertą 
oświadczenia o przedłużeniu polisy na cały okres trwania umowy.  
 
Pytanie nr 11: 
 
Proszę o podanie liczby rbg zgodnie z przedmiotem zamówienia. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 11: 
 
Szacunkowa liczba godzin świadczenia usługi w okresie realizacji przedmiotu zamówienia 
według obowiązującego kalendarza z uwzględnieniem dni wolnych od pracy została 
wskazana w Załączniku nr 3 do SIWZ „Formularz cenowy” i wynosi: 

- w odniesieniu do usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz 
dozoru obiektu Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie – 21626 rbg, 

- w odniesieniu do usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia oraz 
dozoru obiektu Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie Podlaskim i Prokuratury Rejonowej 
w Sokołowie Podlaskim przy ul. ks. Bosco 3, wraz ze wsparciem załogi interwencyjnej – 
21626 rbg. 

W zakresie usługi monitorowania systemów alarmowych w obiekcie Sądu Rejonowego i 
Prokuratury Rejonowej w Węgrowie (dozór systemu będącego własnością Zamawiającego 
oraz za użyczenie Zamawiającemu na czas usługi nadajnika radiowego) – rozliczenie będzie 
następowało w przeliczeniu na miesiące, zaś w zakresie usług: konwojowania, ochrony i 
przewozu pracownika Zamawiającego wraz z pobranymi przez niego wartościami 
pieniężnymi oraz innymi przedmiotami wartościowymi lub niebezpiecznymi konwojowania 
wartości pieniężnych realizowanych codziennie, z/do banków prowadzących obsługę 
finansową Sądu Rejonowego w Węgrowie oraz Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie 
Podlaskim, a także konwojowania wartości pieniężnych z Sądu Rejonowego w Węgrowie ul. 
Przemysłowa 20 do Sądu Rejonowego w Węgrowie Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie 
Podlaskim ul. ks. Bosco 3 lub z Zamiejscowego Wydziału w Sokołowie Podlaskim do Sądu 
Rejonowego w Węgrowie bez upoważnionego pracownika Zamawiającego – usługi te 
rozliczane będą w przeliczeniu na jednorazową usługę (jeden konwój). 

Pytanie nr 12: 



Proszę o informację czy Zamawiający dopuszcza możliwość waloryzacji wynagrodzenia w 
kolejnych latach o kwoty wynikające z obiektywnych zmian w obowiązujących przepisach 
prawa związanych ze wzrostem najniższego wynagrodzenia lub wzrostem wskaźników 
wynagrodzenia, których nie można było przewidzieć przed podpisaniem umowy 
przedstawiając Zamawiającemu stosowne kalkulacje wraz z uzasadnieniem? Prosimy o 
wprowadzenie stosownego zapisu do treści umowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający w Dziale XIX. SIWZ „Istotne dla stron postanowienia (…)” pkt 2 wskazał 
wszystkie dopuszczalne zmiany umowy. W związku z powyższym Zamawiający nie 
dopuszcza innych zmian.  

Pytanie nr 13: 

Zamawiający wskazuje w zakresie realizacji umowy monitorowania sygnałów alarmowych 
przez Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy. Jaki charakter ma mieć to 
monitorowanie? 

a) czy tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie; następnie pracownik ochrony 
do SMA Wykonawcy; 

b) czy bezpośrednio przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym 
podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego; 

c) czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia 
urządzeń monitorujących; 

d) czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, 
czy też ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne (oddzielne centrale); 

e) czy systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu 
monitorowaniu przez Wykonawcę i wstępną weryfikację przyczyn przed wezwaniem 
Straży Pożarnej; 

f) ile autonomicznych systemów alarmowych (central alarmowych SSWiN, Ppoż) 
Wykonawca będzie zobowiązany monitorować bezpośrednio. Parametr istotny w celu 
zaplanowania właściwej liczby urządzeń (nadajników) monitorujących.  

Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Usługa Monitoringu Systemu Alarmowego będzie odbywała się zgodnie z opisem przedmiotu 
zamówienia określonym w Załączniku nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu 
zamówienia” część „Monitoring systemu alarmowego” pkt 5.  

Monitoring systemu alarmowego - Sygnalizacji Alarmowej Włamania i Napadu (SSAWiN), 
Systemu Kontroli Dostępu (SKD) oraz monitoring p.ppoż zainstalowanych realizowany jest 
w oparciu o dwie niezależne, różne centrale.  

Zamawiający informuje, iż system ochrony przeciwpożarowej nie będzie podlegał 
bezpośredniemu stałemu monitorowaniu przez Wykonawcę.  



Wykonawca użyczy Zamawiającemu na czas wykonywania usługi jeden nadajnik radiowy, 
będący własnością Wykonawcy, zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia określonym w 
Dziele III. SIWZ „Opis przedmiotu zamówienia” pkt II ppkt 2 oraz Załączniku nr 1 do SIWZ 
„Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” część „Monitoring systemu alarmowego” pkt 5 
ppkt 4). 

Pytanie nr 14: 

Do ilu jednostek obliczeniowych będą konwojowane wartości pieniężne? 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Zgodnie z zapisami Załącznika nr 1 do SIWZ „Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia” 
pkt III ppkt 7 kwota przewożonych wartości pieniężnych nie przekroczy 1 jednostki 
obliczeniowej. 

  Upoważniona do wykonywania zadań 
Dyrektora Sądu Rejonowego w Węgrowie 
         
                 Elżbieta Gołoś 

 

 


