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Dobrzyca, 13 grudnia 2021 r. 

 
 
 

Zawiadomienie  

o zapytaniach i wyjaśnieniach do zapytań dot. zapisów SWZ, modyfikacje SWZ i ogłoszenia 

 
 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, prowadzonego w procedurze podstawowej  
bez negocjacji, pn.: „Świadczenie usług pocztowych”(nr sprawy: OR.272.09.2021) 

 
 

 
Zamawiający, zgodnie z art. 284 ust. 6 oraz art. 284 ust. 3 oraz art. 286 ust. 1 i 7 ustawy  

z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,  
z późn. zm.) informuje, iż otrzymał zapytania do SWZ.  

Poniżej publikuje Zamawiający zapytania, treść udzielonych odpowiedzi oraz 
modyfikacje ogłoszenia o zamówieniu i SWZ. 

 
 

Pytanie nr 1 
 
Zwracam się z prośbą o informację  dotyczącą dokumentów wymaganych do złożenia 
oferty do przetargu. 
W SWZ rozdział II "Wymagania stawiane wykonawcy „ punkt 9 "Dokumenty składane razem  
z ofertą"(strona 14)  to czy w podpunkcie 2 chodzi o te załączniki wypisane poniżej? 
1. załącznik nr 2 do SWZ „oświadczenie wykonawcy o braku podstaw wykluczenia” 
2. Załącznik nr 4b do SIWZ „oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału  
w postępowaniu” 
 
Odpowiedź: 
Tak. Zgodnie z Rozdz. II pkt 9 SWZ, „Dokumenty składane razem z ofertą”. 
 
 
Pytanie nr 2 
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Odpowiedź: 
 
Wykonawca wykaże, że wykonał należycie w okresie ostatnich 3 lat, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, co najmniej 2 usługi, z których każda 
polegała na świadczeniu ochrony osób i mienia wraz z obsługą zainstalowanych tam 
elektronicznych systemów bezpieczeństwa, trwającą co najmniej 12 miesięcy w 1 obiekcie 
objętym strefą konserwatora zabytków oraz załączy dowody potwierdzające, że usługi te 
zostały wykonane lub są wykonywane należycie. Zamawiający uzna wyłącznie usługi 
wykonane lub wykonywane należycie przez co najmniej 12 m-cy. 
Zamawiający wymaga 2 usług, z których każda polegała na świadczeniu ochrony osób  
i mienia wraz z obsługą zainstalowanych tam elektronicznych systemów bezpieczeństwa, 
trwającą co najmniej 12 miesięcy w 1 obiekcie objętym strefą konserwatora zabytków. 
Zamawiając nie zmienia warunków udziału w postępowaniu. 

 
Pytanie nr 3 

 

 
 

Odpowiedź: 
 
Zgodnie z Rozdz. II pkt 3. SWZ, cyt.: 
Zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę 
na podstawie stosunku pracy osób wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia, 
zatrudnionymi w wymiarze pełnego etatu na podstawie umowy o pracę, które będą 
wykonywać pracę w sposób kreślony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 
pracy w zakresie: pracownik ochrony stacjonarnej na obiektach zamawiającego. 
Wykonawca lub podwykonawca, najpóźniej w dniu podpisania umowy w niniejszym 
przedmiocie, winien złożyć stosownej treści oświadczenie. Zamawiający zastrzega prawo do 
weryfikacji sposobu zatrudnienia ww. osób poprzez wezwanie Wykonawcy lub 
podwykonawcy do złożenia odpowiednio oświadczenia oraz poprzez bezpośrednie rozmowy 
z osobami wykonującymi usługi ochrony. W przypadku wykonywania ww. czynności przez 
osoby niezatrudnione zgodnie z art. 22 § 1 KP Zamawiający nałoży kary umowne w wysokości 
1500 zł za każdy ujawniony przypadek. W przypadku stwierdzenia, pomimo wezwania, że 
osoby wykonujące roboty nie są zatrudnione zgodnie z ogłoszeniem, Zamawiający zastrzega 
możliwość natychmiastowego rozwiązania umowy z winy wykonawcy. 
Zamawiający podał precyzyjnie informację i jej nie zmienia. 
 
Pytanie nr 4 
 

 
 

Odpowiedź: 
 
Zgodnie z Rozdz. II pkt 4. SWZ „Zamawiający nie stawia wymogu w zakresie zatrudnienia przez 
wykonawcę osób wskazanych w art. 96 ust. 2 pkt 2 uPzp”. Jednocześnie Zamawiający nie 
może zabronić Wykonawcy zatrudnienia osób niepełnosprawnych, pod warunkiem 
spełnienia wymogów określonych w SWZ dla czynności wykonywanych w zakresie 
pracownika ochrony. 
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Pytanie nr 5 
 

 
 
Odpowiedź: 
 
Nie. Monitoringiem zajmuje się firma zewnętrzna. 
 
Pytanie nr 6 
 

 
 

Odpowiedź: 
 
Nie. Monitoringiem zajmuje się firma zewnętrzna. 

 
 

Pytanie nr 7 
 

 
 

 
 
Odpowiedź: 
 
Tak - zgodnie z § 2 ust. 6 Projektu istotnych postanowień umowy. Na przedmiotowym etapie 
postępowania konto Zamawiającego nie jest niezbędne do złożenia oferty. Zamawiający 
niezwłocznie poda konto Wykonawcy, z którym podpisze umowę. 
 
Pytanie nr 8 
 

 
 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę, Pozostaje z nadzieją, że 
Wykonawca należycie wykona umowę. 

 
Pytanie nr 9 
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Odpowiedź: 
 
Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku konsorcjum, należy wyznaczyć pełnomocnika,  
z którym Zamawiający podpisze umowę - Rozdz. I pkt 2 ppkt 4) SWZ: 
• wykonawcy występujący wspólnie są zobowiązani do ustanowienia pełnomocnika do 

reprezentowania ich w postępowaniu albo do reprezentowania ich w postępowaniu  
i zawarcia umowy w sprawie przedmiotowego zamówienia publicznego, 

• wszelka korespondencja będzie prowadzona przez zamawiającego wyłącznie  
z pełnomocnikiem. 

Zamawiający wyjaśnia, iż w przypadku gdyby najkorzystniejszą ofertę złożyło „konsorcjum” – 
dopuszcza możliwość rozliczania wyłącznie z pełnomocnikiem. Rozliczenia „wewnątrz-
konsorcjalne” pozostają w gestii umowy konsorcjum. Zamawiający weń, w tym zakresie nie 
będzie ingerować. 

 
 
Zamawiający nawiązując do ww. wyjaśnień, dokonuje przesunięcia terminu składania 

i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, wskazanych w ogłoszeniu o zamówieniu, w syst.: 
miniPortal i ezamówienia oraz SWZ w poniżej wskazanym zakresie. 

 
1) Składanie ofert: 16.12.2021 r. do godz. 15:00. 
2) Otwarcie ofert: 16.12.2021 r. do godz. 15:30. 
3) Termin związania ofertą: 14.01.2022 r. 

 
Z chwilą przekazania i ogłoszenia treść powyższych informacji jest wiążąca dla 

Wykonawców ubiegających się o przedmiotowe zamówienie publiczne. 
 

 

 
 

Zatwierdzam: 

Wiesław Kaczmarek - Dyrektor 

 


