
 

 

         Warszawa, dnia 17-03-2022 r.  

Postępowanie nr ZP/PN/1/2022 

 

Odpowiedź na pytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia 

W związku pytaniami do treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ”) w 

postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie podstawowym bez 

przeprowadzania negocjacji na usługi społeczne pod nazwą: Usługi ochrony osób i mienia oraz 

obsługa systemu zabezpieczenia technicznego na terenie siedziby Sinfonii Varsovii,  Sinfonia Varsovia 

z siedzibą pod adresem: 03-849 Warszawa, ul. Grochowska 272, wpisana do Rejestru Instytucji 

Kultury m. st. Warszawy pod nr RIA/2/08, NIP 5252414353, REGON: 141246217, zwana dalej 

„zamawiającym”, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 

zamówień publicznych, zwanej dalej „PZP”, udostępnia poniżej treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

1. W  Rozdziale IV Specyfikacji IWZ pkt. 11 jest napisane cyt. „Pracownicy, którzy będą realizować 

usługi dodatkowej ochrony fizycznej podczas wydarzeń kulturalnych i koncertów realizowanych przez 

Zamawiającego, muszą posiadać zezwolenie na broń lub co najmniej doświadczenie zawodowe pracy 

w Patrolach interwencyjnych”. Wobec powyższego żądania proszę o wyjaśnienie w jakim celu 

pracownicy ochrony muszą mieć pozwolenie na broń, czy w trakcie wykonywania tej usługi będą 

posiadać broń palną? Żądanie to jest sprzeczne z ustawą o ochronie imprez tym bardziej kulturalnych i 

koncertów. Ponadto jaki związek ma żądanie Zamawiającego aby pracownicy ochrony mieli 3 letnie 

 doświadczenie w pracach – patrolach interwencyjnych, jak to Zamawiającemu udokumentować? 

Wnosimy o rezygnację tych żądań i wykreślenie ze SIWZ (…). 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę postanowień SWZ w powyższym zakresie. 

Zamawiający wyjaśnia ponadto, iż nie oczekuje, by pracownicy ochrony posiadali broń podczas 

wydarzeń kulturalnych i koncertów. Zamawiający wymaga natomiast, by do ochrony wydarzeń 

kulturalnych i koncertów, które ze względu na swój charakter wymagają większego doświadczenia 

osób niż standardowa ochrona siedziby, zostali skierowani pracownicy ochrony posiadający zdolności 

odpowiadające zdolnościom pracownika posiadającego pozwolenie na broń palną lub posiadający 

doświadczenie w ochronie odpowiadające doświadczeniu osoby posiadającej 3-letnie doświadczenie 

zawodowe w pracy w patrolach interwencyjnych. Zamawiający wyjaśnia, iż na etapie składania ofert 

nie wymaga udokumentowania uprawnień lub doświadczenia pracowników, którzy będą realizować 

usługi dodatkowej ochrony fizycznej podczas wydarzeń kulturalnych i koncertów. Doświadczenie 

takich osób weryfikowane będzie przed skierowaniem ich przez Wykonawcę do ochrony wydarzeń 

kulturalnych i koncertów poprzez okazanie odpowiednich dokumentów, np. umowy o pracę, umowy 

zlecenia, oświadczenia lub innego dokumentu potwierdzającego wymagane okoliczności. 

 

2. Ponadto w dniu dzisiejszym otrzymaliśmy odpowiedź na zadane pytanie odnośnie posiadania 10 

grup interwencyjnych. Zamawiający oświadcza, że nie wyklucza sprawdzenia tego żądania. Takie 

sprawdzenie jest fizyczną niemożliwością. Ma przyjechać 10 radiowozów i „odkryć”  - pozostawić bez 

zabezpieczenia w tym czasie pół miasta Warszawy? Policja na wydarzenie przyjeżdża jednym patrolem 

a w razie potrzeby prosi centralę o posiłki. Wnosimy o rezygnację tych żądań i wykreślenie ze SIWZ 

(…) 

 



 

 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na rezygnację z wymogu posiadania przez Wykonawcę 10 

grup interwencyjnych. Zamawiający wyjaśnia ponadto, iż w przekazanych uprzednio wyjaśnieniach nie 

wskazywał, iż wezwie 10 grup interwencyjnych do jednoczesnego stawiennictwa. Weryfikacja 

dysponowania przez Wykonawcę grupami interwencyjnymi na etapie składania ofert nastąpi w oparciu 

o treść złożonej oferty, a podczas wykonywania umowy w sposób nie paraliżujący działalności 

wykonawcy, np. poprzez ustalenie danych dotyczących ilości samochodów patrolowych pełniących 

jednocześnie służbę, danych pracowników pełniących służbę w ramach patroli lub w inny racjonalny 

sposób. 
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