
 ODPOWIEDZI  CRZP/IPO/EA/26/18 

Odpowiedzi: 

1)  Skierowani do wykonywania czynności w realizacji przedmiotu zamówienia powinni 

być zatrudnieni na podstawie stosunku pracy w całym okresie realizacji Umowy. 

2) Jak w pkt. 1 

3) Utrzymywanie porządku na posterunkach należy do Wykonawcy. 

4) Ewentualne kary nie są ujęte w budżecie na usługę. 

5) Tak. Wystarczy by jeden z członków zarządu posiadał dopuszczenie do klauzuli 

bezpieczeństwa osobowego ,, zastrzeżone’’.                                                                                   

6) Tak jak wyżej.                                                                               . 

7) Wystarczy, że jedna z firm w ramach konsorcjum ubiegającego się o ochronę, będzie 

posiadała certyfikat ISO 9001. 

8) Tak 

9) Nie jest wymagane, aby każdy członek Konsorcjum składał oddzielny wykaz usług 

potwierdzający spełnienie warunku w postępowaniu. 

10) Do oferty należy dołączyć załącznik Nr 1,2,3, pozostałe załączniki w tym dotyczące 

wstępnej Koncepcji ochrony oraz Regulaminu będą wymagane od podmiotu, którego 

oferta została najwyżej oceniona. 

11) Jak w pkt. 10. 

12) Mogą być wykazane te same usługi co na warunek. 

13) Za dwie usługi. 

14) Tak 

15) Założenie posiadania Kancelarii Niejawnej zlokalizowanej w granicach m,st. Warszawy 

wynikało z potrzeby niezwłocznej wymiany informacji niejawnych (na piśmie) z 

Agencją Ochrony, w przypadku wprowadzenia wyższych stanów gotowości obronnej w 

państwie ( i w Instytucie, podlegającym szczególnej ochronie lub w sytuacji 

kryzysowej, ogłoszonej przez upoważnione organy państwa) Doprecyzowaniem 

powyższego są zapisy w Zał. Nr 4 do oferty (§2 pkt 7) oraz (§3 pkt 4 – dotyczącym 

posiadania przez d-ców zmian poświadczenia bezpieczeństwa do klauzuli 

,,zastrzeżone’’ z uwagi na zadania obronne IPO; 

Jednakże, jeśli będzie to jedyny, niespełniony wymóg w przedstawionej ofercie, zapis 

(§3 pkt 3 załącznika nr 4, nie określa się miejsca Kancelarii Niejawnej, w związku z 

powyższym nie będzie stanowiło przeszkody w rozpatrzeniu oferty. 

16) Wymagane są oddzielne dokumenty zarówno koncesji MSWiA oraz stosowna decyzja 

Komendanta Stołecznej lub Wojewódzkiej Komandy Policji odnośnie broni. 

17) Zamawiający nie przewiduje waloryzacji wynagrodzenia przez okres trwania umowy, a 

także zmian w Istotnych postanowieniach umowy. 

18) W pkt. 8 ppkt 5 SIWZ jest mowa o „Wykazie osób przewidzianych do realizacji 

przedmiotu zamówienia obejmujący uprawnienia do zawodowego wykonywania 

czynności w zakresie ochrony osób i mienia z poświadczeniem bezpieczeństwa 

uprawniającym do dostępu do informacji niejawnych, określonych klauzulą 

,,ZASTRZEŻONE” – jednego z członków zarządu, pełnomocnika ds. ochrony 

informacji niejawnych oraz dowódcy zmian.     Chodzi o imienny wykaz osób 

(Imię i nazwisko, osób realizujących ochronę i datę wpisu na listę kwalifikowanych 



pracowników ochrony fizycznej), w tym uprawnionych d-ców zmian do dostępu do 

informacji niejawnych, określonych klauzulą ,,ZASTRZEŻONE”, jak określono w 

Załączniku Nr 2 do oferty. 

Jednocześnie : 

a) -  dokonanie zmiany treści zapisu zdania drugiego w ppkt. 5, na: 

„Wymagana liczba, co najmniej 15 pracowników kwalifikowanych z legitymacjami 

dopuszczającymi do pracy z bronią palną, w tym pracowników wyznaczonych do zarzadzania 

magazynem broni, odpowiedzialnych za przechowywanie  

i ewidencjonowanie broni i amunicji do tej broni oraz za wydawanie i przyjmowanie tej broni, 

zgodnie z obowiązującymi przepisami Rozporządzenia MSWiA z dnia 11 grudnia 2013 r. 

zmieniającego rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia SUFO i warunków 

przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 992); 

 

 

b) – w Załączniku nr 2 do oferty: 

w tytule „WYKAZU OSÓB WPISANYCH NA LISTĘ KWALIFIKOWANYCH   

       PRACOWNIKÓW OCHRONY FIZYCZNEJ 

(do wykazu należy dołączyć kopie Legitymacji osób dopuszczonych do posiadania broni 

potwierdzone za zgodność z oryginałem)” 

 

- wykreślić treść wpisaną pod tytułem załącznika: „(do wykazu należy dołączyć kopie 

Legitymacji osób dopuszczonych do posiadania broni potwierdzone za zgodność z 

oryginałem)” 
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