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W związku z wejściem w życie zmian wynikających z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO) 
chcielibyśmy poinformować o zasadach przetwarzania Pana/Pani danych osobowych oraz przysługujących Panu/Pani prawach z tym związanych. Powyższe informacje 
dostępne są na stronie internetowej TDT: https://www.tdt.gov.pl/informacje/rodo-polityka-prywatnosci-i-danych/
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Warszawa, 4 października 2022 r.

Znak sprawy TDT: P.290.27.2022.P

Wykonawcy

Nr referencyjny postępowania ZPS 27/2022

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Usługi ochrony fizycznej, Nr referencyjny 
postępowania: ZPS 27/2022

Szanowni Państwo,

uprzejmie informuję, iż do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące przedmiotowego postępowania. 
Zamawiający przytacza treść pytania oraz na podstawie art. 284 ust. 2 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 
11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z późn. zm.), zwaną dalej ustawą 
Pzp, udziela wyjaśnień oraz zmienia treść SWZ.

Pytanie 1:

Proszę o informację, czy wszystkie roboczo – godziny mają być realizowane na podstawie umowy o pracę, czy 
też Zamawiający dopuszcza umowy dzielone (umowa o pracę oraz umowa zlecenie). 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie pracowników ochrony na podstawie umowy zlecenia.

Pytanie 2:

Czy w przypadku gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz 
wymogu o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w 
dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika? 

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zatrudnienie pracowników ochrony na podstawie umowy zlecenia.

Pytanie 3:
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę, aby każda z firm wchodząca w skład Konsorcjum 
wystawiała Zamawiającemu osobną fakturę VAT. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na wystawianie faktur VAT przez każdego z członków Konsorcjum. 
Faktura VAT winna być wystawiana przez Lidera konsorcjum.
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Pytanie 4:

Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające orzeczony 
stopień niepełnosprawności. 

Odpowiedź:

Zamawiający nie dopuszcza realizacji usługi przez pracowników ochrony posiadających orzeczenie o 
niepełnosprawności. Zgodnie z informacją umieszczoną w ust. 6 pkt. 9 w Załączniku nr 1 do SWZ - Opis 
przedmiotu zamówienia, pracownik musi posiadać odpowiednią sprawność fizyczną i intelektualną niezbędną do 
wykonywania powierzonych obowiązków.

Pytanie 5:

Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz z dostępem do 
energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych. 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że udostępni bezpłatnie pomieszczenie z dostępem do energii elektrycznej oraz 
urządzeń sanitarnych. Zgodnie z treścią § 2 ust. 1 pkt 3 Projektowanych postanowień umowy, stanowiących 
Załącznik nr 2 do SWZ, „wykonawca musi zapewnić łączność telefoniczną (tel. komórkowe) z odpowiednimi 
służbami oraz między pracownikami np. krótkofalówka”. Zamawiający udostępnia jeden numer kontaktowy 
(recepcja biura).

Pytanie 6:

Proszę o potwierdzenie, że usługa nie wymaga wsparcia w zakresie działania Grup Interwencyjnych. 

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że usługa opisana w dokumentacji postępowania nie wymaga wsparcia w zakresie 
działania Grupy Interwencyjnej, o czym mowa w § 1 ust 1 pkt 2 Projektowanych postanowień umowy, 
stanowiących Załącznik nr 2 do SWZ.

Pytanie 7:

Proszę o informację czy osoba pełniącą funkcję „Koordynatora służb ochrony”, w wymiarze czasu pracy min. pół 
etatu, której zadaniem będzie współpraca z Zamawiającym, koordynowanie prac służb ochrony obiektu 
Zamawiającego oraz bezpośredni nadzór nad nimi, ma przebywać stale na obiekcie, czy też być w stałym 
kontakcie z Zamawiającym, a przebywać w siedzibie Zamawiającego. 

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że Koordynator służb ochrony powinien być cały czas w kontakcie z Zamawiającym, 
koordynować pracę Pracowników Ochrony oraz sprawować bezpośredni nadzór nad Pracownikami Ochrony 
bez obowiązku stałego przebywania w siedzibie Zamawiającego.

W związku z dokonana zmianą Zamawiający zmienia również zapisy SWZ w zakresie terminu składania i 
otwarcia ofert.

ROZDZIAŁ 12 Termin związania ofertą

dotychczasowy zapis: 

ust. 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia 04.11.2022 r. 

otrzymuje następującą treść: 

ust 1. Wykonawca jest związany ofertą od dnia upływu terminu składania ofert do dnia do dnia 08.11.2022 r.

ROZDZIAŁ 14 Sposób oraz termin składania ofert i otwarcia ofert
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dotychczasowe zapisy ust. 2 pkt 1 i pkt 2: 

Termin składania i otwarcia ofert:

1) ofertę wraz z załącznikami należy złożyć w terminie do dnia: 6.10.2022 r., do godz. 9:00;

2) otwarcie ofert nastąpi w dniu: 6.10.2022 r. o godzinie: 10:00;

otrzymują następującą treść: 

Termin składania i otwarcia ofert:

1. ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 10.10.2022r.  do godz. 9:00

2. otwarcie ofert nastąpi w dniu 10.10.2022r.  o godz. 10:00;

Pozostałe zapisy SWZ pozostają bez zmian.

Na podstawie art. 284 ust. 6 oraz art. 286 ust. 7 ustawy Pzp, Zamawiający publikuje wyjaśnienia i  dokonaną 
zmianę treści SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania, na której udostępniona jest SWZ.

Dokument podpisany elektronicznie

Krzysztof Bujański
Zastępca Dyrektora

 Transportowego Dozoru Technicznego
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