
   

 

 
 

 

Warszawa, 26 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/663/2021 

 

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”. 

 

I. 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: 

W jakim celu Zamawiający przewidział grupę interwencyjną składająca się z 3 osób i w jaki sposób 

zamierza weryfikować jej stan osobowy, wyposażenie w środki przymusu bezpośredniego i broń palną? 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 1: 

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

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

interwencyjnego liczyła 3 osoby. Zamawiający nie wymaga wyposażenia grupy interwencyjnej w broń 

palną. 

Zmienia się treść w rozdziale II. ust. 1 pkt 5 załącznika nr 1 do SWZ - Opis przedmiotu zamówienia: 

Było: 

„5. w razie konieczności powiadamianie centrum nadzorującego Wykonawcy o wystąpieniu sytuacji 

kryzysowej lub zagrożeniu w chronionym obiekcie, celem wezwania grupy patrolowo-interwencyjnej, 

stanowiącej doraźne wsparcie pracownika ochrony; zamawiający wymaga, by w razie konieczności 

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

nastąpiła w ciągu 15 minut od zgłoszenia”. 



   

 

 
 

 

Jest:, 

„5. w razie konieczności powiadamianie centrum nadzorującego Wykonawcy o wystąpieniu sytuacji 

kryzysowej lub zagrożeniu w chronionym obiekcie, celem wezwania grupy patrolowo-interwencyjnej, 

stanowiącej doraźne wsparcie pracownika ochrony; zamawiający wymaga, by w razie konieczności 

interwencja uzbrojonej w środki przymusu bezpośredniego grupy – składającej się z minimum 2 osób – 

nastąpiła w ciągu 15 minut od zgłoszenia”. 

Pytanie nr 2: 

Wnoszę o wprowadzenie do par.5 Umowy, zapisu: ,, W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2019r. poz.118,  

z późn.zm.)” 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 2: 

Zamawiający nie przewiduje negocjacji warunków. 

 

Pytanie nr 3: 

Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy, zapisu: ,,Zmiana wynagrodzenia o której mowa w ust.4-6 

będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących podstawą do zmiany wysokości 

wynagrodzenia”. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie przewiduje negocjacji warunków. 

 

Pytanie nr 4: 

Wnoszę o wprowadzenie do par. 8  Umowy zapisów: 

1) Strony dopuszczają zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy również 

w przypadku wzrostu cen materiałów, jak i ich obniżenia, względem cen przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia wykonawcy zawartego w ofercie. 

2) Strony umowy są uprawnione do żądania zmiany wysokości wynagrodzenia jeżeli zmiana 

ceny materiałów, względem cen przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy 

zawartego w ofercie przekroczy średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług 

konsumpcyjnych (wzrost cen albo spadek cen) ogłoszony w komunikacie Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

3) Z żądaniem zmiany wynagrodzenia strona umowy może wystąpić po ogłoszeniu komunikatu 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. 

4) Maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia za świadczenie usługi nie może być wyższa niż 

wpływ zmiany ceny materiałów na wysokość wynagrodzenia. Zmiana ceny materiałów 

przyjęta do ustalenia maksymalnej wartości zmiany wynagrodzenia nie może być wyższa niż 

wartość wskaźnika o którym mowa w ust.2. 

5) Zmiana wynagrodzenia może nastąpić począwszy od miesiąca świadczenia usługi 

następującego po dniu zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. 



   

 

 
 

 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 4: 

Zamawiający nie przewiduje negocjacji warunków. 

Zamawiający nie przewiduje wprowadzenia zapisów o waloryzacji wynagrodzenia według wskaźnika 

wzrostu cen, towarów i usług ogłaszanego przez Prezesa GUS. Przypadki wskazujące okoliczności 

waloryzacji wynagrodzenia wykonawcy zawarte są w § 8 załącznika nr 6 do SWZ - projekt umowy. 

 

 

Pytanie nr 5: 

Wnoszę o wykreślenie par.13 ust.2 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślana zapisu wynika z 

art. 15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych 

udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu  

o zatwierdzenie układu w związku z wystąpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje potrącania kar 

umownych zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy  

z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar  

z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego 

albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał 

jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia 

stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 5: 

Zamawiający nie przewiduje negocjacji warunków. 

Umowa jest zawierana na 24 miesiące i o ile cały okres obowiązywania umowy będzie związany ze 

stanem epidemii, a także o ile normy prawne w randze ustawy nie zostaną uchylone, kary umowne nie 

będą  

z wynagrodzenia wykonawcy potrącane. 

 

 

Pytanie nr 6: 

Wnoszę o wprowadzenie do par.13 Umowy, zapisu: ,,W przypadku nienależytego lub sprzecznego  

z niniejszą umową lub wskazaniami Zamawiającego wykonania części przedmiotu umowy, 

Zamawiającemu przysługuje prawo wezwania Wykonawcy do prawidłowego wykonania zadania,  

z wyznaczeniem dodatkowego 24 - godzinnego terminu. Jeśli dochowanie tego terminu nie jest możliwe 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, strony niniejszej umowy uzgadniają inny termin dodatkowy, 

którego Wykonawca zobowiązany jest dotrzymać. W takim przypadku Wykonawcy nie przysługuje żadne 

dodatkowe wynagrodzenie. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 6: 

Zamawiający nie przewiduje negocjacji warunków. 

 

 

 

 

 



   

 

 
 

 

Pytanie nr 7: 

Wnoszę o wprowadzenie do par.13 Umowy, zapisu: ,,Warunek w zakresie zdolności technicznej lub 

zawodowej nie podlega sumowaniu oznacza to, że albo Wykonawca składający Ofertę wykaże się 

realizacją 2 (dwóch) wymaganych usług, albo jeden z uczestników Konsorcjum wykaże się realizacją 2 

(dwóch) wymaganych usług, albo w sytuacji gdy Wykonawca, który nie ma wymaganej zdolności.’’ 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 7: 
Zamawiający nie przewiduje negocjacji warunków. 
 
 

Pytanie nr 8 
W związku z prowadzonym przez Państwo postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego  

nr TP/01/21, wnoszę o zmianę wymogu składu grupy patrolowo-interwencyjnej z 3 osób, na 2 osoby 

(Załącznik nr 1 – OPZ rozdział II par. 1 ust. 5 „w razie konieczności powiadamianie centrum 

nadzorującego Wykonawcy o wystąpieniu sytuacji kryzysowej lub zagrożeniu w chronionym obiekcie, 

celem wezwania grupy patrolowo-interwencyjnej, stanowiącej doraźne wsparcie pracownika ochrony; 

zamawiający wymaga, by w razie konieczności interwencja uzbrojonej w środki przymusu 

bezpośredniego grupy – składającej się z minimum 3 osób – nastąpiła w ciągu 15 minut od zgłoszenia”). 

Mianowicie zgodnie z  art. 1 par. 3 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 

21 października 2011 r.  

w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków 

przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji grupa interwencyjna musi się składać 

minimum z 2 osób. Wymóg posiadana grupy patrolowo-interwencyjnej składającej się z 3 osób w naszej 

ocenie jest wymogiem nadmiernym. W większości firm ochroniarskich grupy interwencyjne czy 

patrolowe zazwyczaj składają się z 2 osób, ponieważ większa ilość osób jest nieuzasadniona. Nie ma 

bowiem potrzeby by takowe grupy składały się z większej ilości pracowników ze względu na swój 

doraźny charakter. Nie ma także równicy w działaniu 2 czy 3 osób.  

 

Powyższy warunek udziału, „nie znajduje usprawiedliwienia w realnych powodach (potrzebach 

zamawiającego), które stopień ograniczenia konkurencji mogą sankcjonować i uzasadniać” (wyrok KIO 

233/11). Zamawiający powinien „kształtując opis, [dołożyć starań] aby nie narazić się na zarzut 

naruszenia zasad zachowania uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców. Obowiązany 

jest zachować niezbędną równowagę pomiędzy jego interesem, polegającym na uzyskaniu, rękojmi 

należytego wykonania zamówienia publicznego, a interesem poszczególnych wykonawców, których nie 

wolno, poprzez wprowadzanie nadmiernych i wygórowanych wymagań, eliminować z udziału w 

postępowaniu.” (KIO 1721/11). Ponadto warunek udziału stanowi warunek dyskryminujący oraz 

generujący bezpodstawne koszty zarówno po stronie Wykonawcy jak i Zamawiającego oraz 

jednoznacznie narusza przepis art. 16 ust. 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych poprzez naruszenie 

przez Zamawiającego zasad zachowania uczciwej konkurencji, przejrzystości i proporcjonalności przy 

formułowaniu postanowień ogłoszenia  

o zamówieniu oraz SWZ. Jak powszechnie wiadomo, zasady uczciwej konkurencji, przejrzystości  

i proporcjonalności wynikają wprost z art. 16 ust. 1-3 ustawy prawo zamówień publicznych i są 



   

 

 
 

 

fundamentalnymi zasadami prawa zamówień publicznych. Zamawiający ma obowiązek ich 

przestrzegania zarówno w fazie przygotowywania, jak i prowadzenia postępowania o udzielenie 

zamówienia publicznego, w tym także przy opracowywaniu specyfikacji warunków zamówienia.  

Wobec powyższego, wnosimy jak we wstępie. 

Wyjaśnienie w odpowiedzi na pytanie nr 8: 

Odpowiedź udzielona w wyjaśnieniu do pytania nr 1. 

 

II. ZMIANA  TREŚCI  SWZ  

Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U.  

z 2019 r. poz. 2019 ze zm.; zwana dalej: PZP), Zamawiający informuje, że zmianie uległy następujące 

zapisy SWZ: 

 

Zmiana nr 1 (w związku z pytaniami oraz zgłaszanymi wątpliwościami w zakresie grupy interwencyjnej) 

 

W załączniku nr 1 do SWZ - (Opis Przedmiotu Zamówienia – OPZ), rozdział II ust. 1 pkt 5 o treści:  

 

5) w razie konieczności powiadamianie centrum nadzorującego Wykonawcy o wystąpieniu sytuacji 

kryzysowej lub zagrożeniu w chronionym obiekcie, celem wezwania grupy patrolowo-interwencyjnej, 

stanowiącej doraźne wsparcie pracownika ochrony; zamawiający wymaga, by w razie konieczności 

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

nastąpiła w ciągu 15 minut od zgłoszenia, 

 

zastępuje się następującym: 

 

5) w razie konieczności powiadamianie centrum nadzorującego Wykonawcy o wystąpieniu sytuacji 

kryzysowej lub zagrożeniu w chronionym obiekcie, celem wezwania grupy patrolowo-interwencyjnej, 

stanowiącej doraźne wsparcie pracownika ochrony; zamawiający wymaga, by w razie konieczności 

interwencja uzbrojonej w środki przymusu bezpośredniego grupy – składającej się z minimum 2 osób – 

nastąpiła w ciągu 15 minut od zgłoszenia, 

 

Zmiana nr 2 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego)  

 

W rozdziale XI. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ ust. 1 w brzmieniu:  

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 27 maja 2021 r. 

 

zastępuje się następującym: 

1. Wykonawca jest związany ofertą przez okres 30 dni, tj. do dnia 2 czerwca 2021 r. 

 

 

 



   

 

 
 

 

 

Zmiana nr 3 (zmiana samodzielnie dokonana przez Zamawiającego) 

 

W rozdziale XIII. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT ust. 1 i ust. 3 w brzmieniu:  

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 28 kwietnia 

2021 r. (środa) do godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 28 kwietnia 2021 r. (środa) o godz. 12:00. 

 

zastępuje się następującymi:  

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem „Formularza do złożenia, zmiany, wycofania oferty lub 

wniosku” dostępnego na ePUAP i udostępnionego również na miniPortalu do dnia 4 maja 2021 

r. (wtorek) do godz. 10:00. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 maja 2021 r. (wtorek) o godz. 12:00. 

 

Zamawiający informuje, że w wyniku dokonanych zmian dokonał zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Sprostowanie ogłoszenia zostało opublikowane w dniu 26 kwietnia 2021 r. (poniedziałek) pod numerem: 

2021/BZP 00040812/01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       ………………………………………………………………………… 
        Podpis Kierownika Zamawiającego  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządziła: 

Katarzyna Derdzikowska  

 

Iwona Wujastyk 

Dyrektor Mazowieckiego Teatru 

Muzycznego im. Jana Kiepury  

/PODPISANO ELEKTRONICZNIE/ 
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