
Sąd Rejonowy          Radzyń Podlaski, dnia 12 września 2017 roku 

w Radzyniu Podlaskim  

ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 

21-300 Radzyń Podlaski 

 

Adm. 352-1/17 

 

 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 

 

 

Dotyczy: Ochrona osób i mienia Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim 

 

 

Do zamawiającego skierowano pytanie: 

 

1. Czy zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania, czy dysponowania grupą 

interwencyjną? 

2. Czy zamawiający nie popełnił błędu w numeracji warunków udziału w postępowaniu ? 

Dokładniej – w warunkach są dwa ppkt. 1.1. 

3. Czy warunek 1.1 tj. „Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie 

dokonana na zasadzie spełnia-nie spełnia. 

Wykonawca spełni warunek, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich trzech lat przed 

upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 

– w tym okresie, zrealizował lub realizuje co najmniej 2 usługi obejmujące ochronę 

fizyczną obiektu budynku użyteczności publicznej o pow. użytkowej minimum 3000 

m2 przez co najmniej 12 miesięcy o wartości nie mniejszej niż 100 000 złotych brutto 

każda” musi być spełniony przez wszystkich Wykonawców czy może być spełniony 

przez jednego z członków konsorcjum. 

4. Czy wszystkie godziny wypracowane przez pracowników ochrony na obiekcie muszą 

być realizowane w ramach umowy o pracę, czy też zamawiający dopuszcza aby 

ewentualnie godziny nadliczbowe wypracowane były w ramach innej formy 

zatrudnienia ? 

5. Czy wskazany w rozdziale XIII pkt. 10 SIWZ paralizator elektryczny jako element 

wyposażenia pracowników ochrony ma być mocy do 10mA, czy powyżej ? 

6. Jednocześnie wnoszę o wprowadzenie do § 8 wzoru umowy zapisów stanowiących, 

iż cena usługi może ulec zmianie w trakcie trwania umowy w przypadku zmiany: 

- stawki podatku od towarów i usług,  

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, z uwagi na fakt, iż 

przedmiotowa umowa zawarta ma być na okres od 30.09.2017 r. do dnia 30.09.2018 

r. 



7. Czy zamawiający dopuszcza możliwość zmiany postanowień umowy w zakresie 

zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy w przypadku zmiany: 

- stawki podatku od towarów i usług,  

- wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 roku o minimalnym wynagrodzeniu za pracę 

- zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym i zdrowotnym lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne 

8. W opisie przedmiotu zamówienia, Zamawiający wskazuje obowiązek wyposażenia 

pracowników ochrony w przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za 

pomocą energii elektrycznej, ale nie wskazuje ich parametrów. 

Zgodnie z Rozporządzeniem 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 § 2 pkt. 6 wskazuje, że koncesjonowany przedsiębiorca może być 

wyposażony jedynie w pralizatory elektryczne o średniej wartości prądu w obwodzie 

przekraczającej 10mA. Ponadto narzuca się obowiązek odpowiedniego 

przechowywania takiego paralizatora (magazyn broni lub pomieszczenie do 

przechowywania broni i amunicji).Czy w związku z tym Zamawiający wymaga od 

pracowników ochrony posiadania legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania 

broni.? 

Odpowiedzi: 

 

Dot. pyt. 1 – wykonawca może posiadać lub dysponować grupą interwencyjną, podjazd 

grupy interwencyjnej można zlecić podwykonawcy, jednocześnie nawiązując do 

Rozdziału V pkt. 1.2 SIW zamawiający nie określił, że posiadana przez wykonawcę grupa 

interwencyjna musi spełniać wymagania określone w § 1 pkt. 3 Rozporządzeniu 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 (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 992 tj. 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 (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1432) 

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 tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że budynek Sądu Rejonowego 

w Radzyniu Podlaskim nie podlega obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1099). 

Zamawiający również w SIWZ nie żądał, że posiadana przez wykonawcę grupa 

interwencyjna będzie miała na wyposażeniu broń określoną w § 2 cytowanego wyżej 

rozporządzenia tj.   

1) broń palna w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach 

od 6 mm do 12 mm; 

3) pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm; 

4) strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12; 



5) karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm; 

6) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 

o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA. 

 Dot. pyt. 2 – Tak w warunkach jest błąd numeracji – są dwa ppkt. 1.1 

 Dot. pyt 3 – Warunek „”Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu...” 

musi być spełniony przez jednego z członków konsorcjum. 

 Dot. pyt. 4 – wszystkie godziny wypracowane przez pracowników ochrony na 

obiekcie muszą być realizowane w ramach umowy o pracę. 

 Dot. pyt. 5 – paralizator ma być o mocy do 10mA 

 Dot. pyt. 6 - W zakresie § 8 wzoru umowy dzisiaj Rząd ma podjąć decyzję w zakresie 

płacy minimalnej, ale zgodnie z projektem http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-

prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/projekt-rozporzadzenia-rady-

ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-

minimalnej-stawki-godzinowej-w-2018-r/ na 99,99 % będzie to 2100 złotych - a więc stawki 

ubezpieczenia społecznego też będą znane, więc będzie to kwota znana na dzień 

ogłoszenia przetargu więc nie ma potrzeby takiego zapisu uzupełniać. 

 Odnośnie zmian stawki podatku od towarów i usług mówi Rozdział XII ust. 4.2 SIWZ. 

 Dot. pyt. 7 - W zakresie zmiany postanowień umowy w zakresie wysokości 

należnego wynagrodzenia umowy dzisiaj Rząd ma podjąć decyzję w zakresie płacy 

minimalnej, ale zgodnie z projektem http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-

prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/projekt-rozporzadzenia-rady-

ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-

minimalnej-stawki-godzinowej-w-2018-r/ na 99,99 % będzie to 2100 złotych - a więc stawki 

ubezpieczenia społecznego też będą znane, więc będzie to kwota znana na dzień 

ogłoszenia przetargu więc nie ma potrzeby takiego zapisu uzupełniać. 

 Odnośnie zmian stawki podatku od towarów i usług mówi Rozdział XII ust. 4.2 SIWZ. 

 Dot. pyt. 8 - Pracownicy mają być wyposażeni w paralizator o mocy do 10mA 

,jednocześnie nawiązując do Rozdziału V pkt. 1.2 SIWZ zamawiający nie określił, że 

zatrudnieni pracownicy jak i posiadana przez wykonawcę grupa interwencyjna musi spełniać 

wymagania określone w § 1 pkt. 3 Rozporządzeniu 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 (tj. Dz. U z 2015 r. poz. 992 tj. 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 (tj. Dz. U. z 2016 poz. 1432) 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 tym miejscu należy wyraźnie podkreślić, że budynek Sądu Rejonowego 

w Radzyniu Podlaskim nie podlega obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 

22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1099). 

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2018-r/
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2018-r/
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2018-r/
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2018-r/
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2018-r/
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2018-r/
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2018-r/
http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-rozporzadzen-i-zarzadzen/prawo-pracy/projekt-rozporzadzenia-rady-ministrow-w-sprawie-wysokosci-minimalnego-wynagrodzenia-za-prace-oraz-wysokosci-minimalnej-stawki-godzinowej-w-2018-r/


Zamawiający również w SIWZ nie żądał, że posiadana przez wykonawcę grupa 

interwencyjna będzie miała na wyposażeniu broń określoną w § 2 cytowanego wyżej 

rozporządzenia tj.   

1) broń palna w postaci pistoletów i rewolwerów centralnego zapłonu o kalibrach 

od 6 mm do 12 mm; 

3) pistolety maszynowe o kalibrze od 6 mm do 12 mm; 

4) strzelby gładkolufowe powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12; 

5) karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm; 

6) przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej 

o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA. 

 


