
   

 

 
 

 

Warszawa, 23 kwietnia 2021 r. 

SPRAWA ZNAK: TP/01/21 
 

ZAMAWIAJĄCY: 

Mazowiecki Teatr Muzyczny im. Jana Kiepury 

ul. Goplańska 42 

02-954 Warszawa 

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu 

Pismo nr MTM/641/2021 

 

WYJAŚNIENIA  DO  SPECYFIKACJI  WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA  (SWZ) 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

bez negocjacji na „Świadczenie usługi całodobowej, kompleksowej ochrony osób i mienia na rzecz 

Mazowieckiego Teatru Muzycznego im. Jana Kiepury w obiekcie Kina Praha w Warszawie w okresie 

24 miesięcy”. 

WYJAŚNIENIA  TREŚCI  SWZ 

Działając na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych  

(Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które 

wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami: 

 
Pytanie nr 1: 

Proszę o potwierdzenie, że wszystkie roboczogodziny wypracowane przez pracowników ochrony mają 

być zrealizowane na podstawie umowy o pracę? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 

Tak. Zgodnie z rozdziałem III. ust. 2 i 3 SWZ, Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboczogodziny 

wypracowane przez pracowników ochrony wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia mają być zrealizowane na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem patrolu interwencyjnego. 

 
Pytanie nr 2: 

Czy z uwagi na charakter i specyfikę usług ochrony osób i mienia Zamawiający dopuszcza realizację 

usługi przez kwalifikowanych pracowników ochrony z orzeczeniem o niepełnosprawności psychicznej 

lub fizycznej? 

 



   

 

 
 

 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuję, że zgodnie z zapisami rozdziału III. ust. 3 SWZ wszyscy pracownicy wykonujący 

zadania wynikające z przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne orzeczenia lekarskie 

dopuszczające do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia oraz przeszkolenie  

z zakresu higieny i bezpieczeństwa pracy. 

Zamawiający nie dopuści do wykonywania czynności objętych zamówieniem pracowników ochrony, 

niespełniających warunków wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz osób 

niebędących w stanie podjąć swoich obowiązków. 

 

Dodatkowo, odpowiadając na ww. pytanie, Zamawiający wskazuje na art. 33 ustawy o ochronie osób 

i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740, Dz. U. z 2020 r. poz. 838, z 2021 r. poz. 

469) w brzmieniu: 

Art. 33. 1. Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony 

fizycznej lub posiadającej taki wpis przeprowadza się na wniosek tej osoby, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 

32 pkt 3 i art. 33a ust. 3. 

2. Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 

lub posiadająca taki wpis jest obowiązana dołączyć oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych zeznań, że nie jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) lub nie posiada orzeczenia  

o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy albo dokumenty potwierdzające orzeczony 

stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do pracy. 

i zgodnie z którym do wniosku o przeprowadzenie badań lekarskich osoby ubiegającej się o wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej należy dołączyć oświadczenie, złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie jest się osobą niepełnosprawną  

w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 

zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) lub nie posiada się orzeczenia  

o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy albo dokumentów 

potwierdzających orzeczony stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do pracy. 

 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
 

 

Pytanie nr 3: 

Czy stanowiska pracy pracowników ochrony są przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: 

Stanowisko pracy dla pracowników ochrony – dyżurka – jest przystosowane dla potrzeb osób 

niepełnosprawnych. 

 
 
Pytanie nr 4: 

Proszę o udzielenie informacji czy podana przez Zamawiającego wartość zamówienia 418 000 zł to 

wartość netto czy brutto? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4: 

Zamawiający potwierdza, że wartość zamówienia 418 000 zł to wartość netto i jest to szacowana 

wartość zamówienia. Kwota netto zostanie powiększona o należny podatek VAT przy wynagrodzeniu 

Wykonawcy. 

 

 

Pytanie nr 5: 

W związku z zapisem Opisu Przedmiotu Zamówienia: „[…] zamawiający wymaga, by w razie konieczności 

interwencja uzbrojonej w środki przymusu bezpośredniego grupy – składającej się z minimum 3 osób 

[…]” wnosimy o modyfikację ww. zapisów. Prosimy o dopuszczenie realizacji usługi przez grupę 

interwencyjną dwuosobową. Wszystkie firmy posiadające grupy interwencyjną tworzą grupy 

dwuosobowe- jest to minimalny skład wynikający z zapisów rozporządzenia Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji  

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 systemów 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 chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia 

stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony 

fizycznej”. Wymóg realizacji usługi z wykorzystaniem grupy interwencyjnej trzyosobowej znacząco 



   

 

 
 

 

ogranicza konkurencję. Wnosimy o zmianę ww. zapisów i wyrażenie zgody na realizację usługi przez 

dwuosobową grupę interwencyjną. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5: 

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, specyfikę obiektu, w którym może przebywać jednocześnie 

nawet do 900 osób oraz charakter okolicy, Zamawiający uznaje za zasadne, aby grupa patrolu 

interwencyjnego liczyła 3 osoby. Dlatego też, w załączniku nr 1 do SWZ w rozdziale II. ust. 1 pkt 5 

Zamawiający wymaga, aby w razie konieczności wsparcie pracownika ochrony stanowiła uzbrojona 

w środki przymusu bezpośredniego grupa składająca się z minimum 3 osób.  

Zgodnie z Rozdziałem III. ust. 9 SWZ Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom.  

 

 

Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający wymaga, aby każda godzina świadczona była przez pracownika na podstawie umowy  

o pracę? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6: 

Tak, każda godzina ma być świadczona przez pracownika na podstawie umowy o pracę. 

Zgodnie z rozdziałem III. ust. 2 i 3 SWZ, Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboczogodziny 

wypracowane przez pracowników ochrony wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia mają być zrealizowane na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem patrolu interwencyjnego. 

 

 

Pytanie nr 7: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po przepracowaniu pełnego etatu przez pracownika, pozostałe 

godziny świadczone były w ramach umowy cywilno – prawnej? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7: 

Nie. Zamawiający nie wyraża zgody na to, aby po przepracowaniu pełnego etatu przez pracownika 

ochrony, pozostałe godziny świadczone były w ramach umowy cywilno – prawnej.  Zgodnie z rozdziałem 

III. pkt 2 i 3 SWZ, Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboczogodziny wypracowane przez 

pracowników ochrony wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu zamówienia mają być 

zrealizowane na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem patrolu interwencyjnego. 

 



   

 

 
 

 

 

 

Pytanie nr 8: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby Wykonawca do realizacji przedmiotu zamówienia skierował osoby  

z orzeczonym stopniem niepełnosprawności? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8: 

Zamawiający informuję, że zgodnie z zapisami rozdziału III. ust. 3 SWZ wszyscy pracownicy wykonujący 

zadania wynikające z przedmiotu zamówienia muszą posiadać aktualne orzeczenia lekarskie 

dopuszczające do wykonywania prac objętych przedmiotem zamówienia oraz przeszkolenie z zakresu 

higieny i bezpieczeństwa pracy. 

Zamawiający nie dopuści do wykonywania czynności objętych zamówieniem pracowników ochrony, 

niespełniających warunków wpisania na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz osób 

niebędących w stanie podjąć swoich obowiązków. 

Dodatkowo, odpowiadając na pytanie w ww. zakresie, Zamawiający wskazuje na art. 33 ustawy  

o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 Nr 114 poz. 740, Dz. U. z 2020 r. poz. 

838, z 2021 r. poz. 469) zgodnie z którym do wniosku o przeprowadzenie badań lekarskich osoby 

ubiegającej się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej należy dołączyć 

oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie jest 

się osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji 

zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426) lub nie posiada się 

orzeczenia  o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ rentowy albo 

dokumentów potwierdzających orzeczony stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do 

pracy. 

 

 

Pytanie nr 9: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania danych 

osobowych? Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego, jaki i Wykonawcy, w związku  

z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 9: 



   

 

 
 

 

TAK. Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia przetwarzania 

danych osobowych z wybranym podmiotem  w związku z obowiązującymi przepisami RODO , w sytuacji 

gdy będzie ona wymagana. 

 

Pytanie nr 10: 

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający 

oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę 

zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 10: 

Zgodnie z rozdziałem III. ust. 2 i 3 SWZ, Zamawiający potwierdza, że wszystkie roboczogodziny 

wypracowane przez pracowników ochrony wykonujących czynności związane z realizacją przedmiotu 

zamówienia mają być zrealizowane na podstawie umowy o pracę, z wyjątkiem patrolu interwencyjnego. 

 

 

Pytanie nr 11: 

Jaki jest dokładnie termin rozpoczęcia usługi? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 11: 

Termin rozpoczęcia usługi uzależniony jest od terminu zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej 

oferty z uwzględnieniem terminu ustawowego na możliwość zawarcia umowy z wybranym Wykonawcą. 

 

 

Pytanie nr 12: 

Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga by wykonawca do oferty załączył dokumenty o których mowa 

w par.7 ust.4 SWZ, kserokopie wpisu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony, potwierdzone za 

zgodność z oryginałem przez osoby upoważnione -skoro Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy 

i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych 

dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy wskazuje, jakich 

dokumentów Zamawiający może żądać na etapie składania oferty tj. ,,wykazu osób, skierowanych przez 

wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie 

usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich 

kwalifikacji zawodowych, uprawnień, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania 

zamówienia publicznego, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o 



   

 

 
 

 

podstawie do dysponowania tymi osobami;’’. Wnoszę o wykreślenie wymogu żądania na etapie 

składania oferty dokumentów o których mowa powyżej. 

 

 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 12: 

W zapisach rozdziału IX ust. 1 pkt 2 lit. b SWZ jest wyraźnie zaznaczone, że pozostałe załączniki do Oferty 

m.in. wykaz osób skierowanych przez wykonawcę do realizacji zamówienia publicznego należy 

przedstawić na wezwanie Zamawiającego, a nie złożyć z ofertą na etapie składania ofert.  

 

 

Pytanie nr 13: 

Na jakiej podstawie Zamawiający wymaga by do lokalizacji dojeżdżała 3 osobowa, uzbrojona grupa 

interwencyjna? zgodnie z ROZPORZĄDZENIEM MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH z dnia 11 grudnia  

2013 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji 

ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji w § 1 pkt 3 otrzymuje 

brzmienie: 

„3) grupa interwencyjna – co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za 

pośrednictwem uzbrojonego stanowiska interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów 

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 chronionego z bronią palną, na 

podstawie zawartej umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony 

osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.”; W związku z powyższym prosimy o zmianę 

wymogu. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 13: 

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, specyfikę obiektu, w którym może przebywać jednocześnie 

nawet do 900 osób oraz charakter okolicy, Zamawiający uznaje za zasadne, aby grupa patrolu 

interwencyjnego liczyła 3 osoby. Dlatego też, w załączniku nr 1 do SWZ w rozdziale II. ust. 1 pkt 5 

Zamawiający wymaga, aby w razie konieczności wsparcie pracownika ochrony stanowiła uzbrojona 

w środki przymusu bezpośredniego grupa składająca się z minimum 3 osób.  

Zgodnie z Rozdziałem III. ust. 9 SWZ Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia 

podwykonawcom. 



   

 

 
 

 

 

 

Pytanie nr 14: 

Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie osoby z orzeczonym stopniem niepełnosprawności? 

 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 14: 

Zamawiający udzielił odpowiedzi w tym zakresie w wyjaśnieniu do pytania nr 2 oraz pytania nr 8.   

 

 

Pytanie nr 15: 

Co Zamawiający rozumie przez określenie przez usługi wykonywane lub wykonane przez okres co 

najmniej 12 miesięcy w systemie całodobowym o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia w 

budynku użyteczności publicznej ? Niejasność dotyczy o charakterze zbliżonym- , czy chodzi wyłącznie o 

ochronę osób i mienia w ob. użyteczności publicznej, czy o obiekty wyłącznie typu teatry itp? Czy mogą 

być oświadczenia Wykonawcy jeżeli nie ma referencji? Ponadto zwracamy się z prośbą o zmianę 

postanowień w/w wymogu. Wymóg aż 5 referencji do kryterium oceny jest naszym zdaniem zbyt 

wygórowany 

i powinien być zmniejszony w naszej ocenie do 3. Utrwalony w orzecznictwie KIO powyższy wymóg 

stanowi warunek nadmierny oraz tym samym wadliwy nie znajduje żadnego uzasadnienia w celu 

postępowania, jakim jest wyłonienie Wykonawcy dającego rękojmie należytego wykonania zamówienia. 

Powyższy warunek w kryterium oceny naszym zdaniem b. ważny -ponieważ referencje które dają  

w kryterium oceny maksymalnie 40% mogą przewyższyć cenę oferty tj. 60%. Czyli reasumując 40% jest 

ważniejsze dla Państwa niż 60%. Powyższe warunki kryterium oceny powinny być tak skonstruowane 

aby nie narazić się na zarzut naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania 

wykonawców. Naszym zdaniem bezpodstawnie państwo ograniczyliście konkurencję w postępowaniu. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 15: 

Zamawiający przez usługi wykonywane lub wykonane przez okres co najmniej 12 miesięcy w systemie 

całodobowym o charakterze zbliżonym do przedmiotu zamówienia w budynku użyteczności publicznej 

uznaje wyłącznie ochronę osób i mienia w ob. użyteczności publicznej.  

Zapisy rozdziału VII ust. 2 pkt 4 SWZ mówi, że przez budynek użyteczności publicznej należy rozumieć 

budynek przeznaczony na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu 

religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub 



   

 

 
 

 

socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub 

telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, 

lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym, oraz inny budynek przeznaczony do wykonywania 

podobnych funkcji; za budynek użyteczności publicznej uznaje się także budynek biurowy lub socjalny. 

Zamawiający w zakresie kryterium nr 2 liczba usług ochrony osób i mienia – waga 40% postawił warunek 

udziału w postępowaniu dla Wykonawców, którzy wykonali/wykonują minimum dwie usługi, a punkty  

przyznane zostaną za dodatkowe usługi wykazane w wykazie wykonanych/wykonywanych usług  

w następujący sposób: 

0 pkt – za wykazanie dwóch usług  

20 pkt – za wykazanie trzech lub czterech usług 

40 pkt – za wykazanie pięciu i większej liczby usług 

Oznacza to, że Zamawiający wymaga minimum dwóch referencji.  

Ponadto, zapisy SWZ wyraźnie wskazują, że Zamawiający wymaga dowodu potwierdzającego należyte 

wykonanie usługi, np. referencji, w związku z czym możliwe jest dostarczenie innych dokumentów  

(np. protokoły odbioru usługi) wystawionych przez podmiot, na rzecz którego były wykonywane 

usługi. W przypadku złożenia oświadczenia przez Wykonawcę, wymaga to wykazania, że wystąpiły 

okoliczności od Wykonawcy niezależne uzasadniające brak uzyskania referencji lub innych 

dokumentów.  

 

 

Pytanie nr 16: 

Czy w zakresie wsparcia grup interwencyjnych może być podwykonawstwo? Dlaczego skład 3-osobowy 

(proszę uzasadnić) skoro 2-osobowy skład grupy interwencyjnej jest zasadny naszym zdaniem  

i wymagający we wszystkich postępowaniach w obiektach użyteczności publicznej? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 16: 

Zamawiający, w zakresie wsparcia grup interwencyjnych, dopuszcza podwykonawstwo. Zgodnie 

z zapisami Rozdziału III. ust. 9 SWZ na temat informacji dotyczącej możliwości powierzenia przez 

wykonawcę wykonania części zamówienia podwykonawcom, Zamawiający nie wprowadza zastrzeżenia 

wskazującego na obowiązek osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia. 

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. 

Z uwagi na zachowanie bezpieczeństwa, specyfikę obiektu, w którym może przebywać jednocześnie 

nawet do 900 osób oraz charakter okolicy, Zamawiający uznaje za zasadne, aby grupa patrolu 



   

 

 
 

 

interwencyjnego liczyła 3 osoby. Dlatego też, w załączniku nr 1 do SWZ w rozdziale II. ust. 1 pkt 5 

Zamawiający wymaga, aby w razie konieczności wsparcie pracownika ochrony stanowiła uzbrojona  

w środki przymusu bezpośredniego grupa składająca się z minimum 3 osób.  

 

 

 

 

Pytanie nr 17: 

Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 18 grudnia 2020 r. w 

sprawie protokołów postępowania oraz dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej 

zamówienia). Powyższą informację udziela się na wniosek Wykonawcy 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 17: 

Zamawiający zgodnie z informacjami zawartymi w opublikowanym SWZ niniejszego postępowania 

udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Ww. prośba nie dotyczy treści SWZ 

prowadzonego postępowania. Wartość zamówienia podana jest w ogłoszeniu (kwota bez należnego 

podatku VAT), a Zamawiający dokonał szacowania wartości z należytą starannością, zgodnie z art. 28 

ustawy Prawo zamówień publicznych.  

 

 

Pytanie nr 18: 

Ustawa z dnia 6.09.2001 r o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz.1198 ze 

zmianami) umożliwia wykonawcy zwrócenie się do Zamawiającego z wnioskiem o przedstawienie 

umowy w sprawie zamówienia publicznego z poprzedniego postępowania dotyczącego ww. przetargu. 

W związku ze wskazaną powyżej podstawą prawną występujemy w trybie przewidzianym ustawą o 

przekazanie nam przedmiotowej umowy wraz z aneksami. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 18: 

Zamawiający zgodnie z informacjami zawartymi w opublikowanym SWZ niniejszego postępowania 

udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Ww. prośba nie dotyczy treści SWZ 

prowadzonego postępowania. 

 

 



   

 

 
 

 

Pytanie nr 19: 

Wnoszę o udostępnienie informacji publicznej, na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy o dostępie do 

informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (t.j. Dz.U.2020.0.2176) w zakresie: 

a. Udostępnienia wartości faktur netto za ostanie 12 miesięcy; 

b. Udostępnienia wartości kar umownych za ostatnie 12 miesięcy 

 

 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 19: 

Zamawiający zgodnie z informacjami zawartymi w opublikowanym SWZ niniejszego postępowania 

udziela odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści SWZ. Ww. prośba nie dotyczy treści SWZ 

prowadzonego postępowania. 
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