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Warszawa, dnia 29.07.2021 r. 
 

Modyfikacja i wyjaśnienia SWZ 

 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 5 i 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1129), Zamawiający odpowiada na pytania zadane przez wykonawców oraz modyfikuje SWZ  w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia pn.: „Ochrona fizyczna Głównego Urzędu Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy  
al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem”, numer sprawy: 12/ST/PN/2021, ogłoszenie  
o zamówieniu numer 2021/S 131-347498 z dnia 9-07-2021 r. 

 
Pytanie 1: 
Proszę o wyjaśnienie jakie dokumenty o charakterze niejawnym będą przetwarzane w trakcie trwania umowy,  
a co za tym czy adekwatny pozostaje wymóg określony w pkt 16.3 ppkt 3) SWZ (Zamawiający wymaga od 
Wykonawcy aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia). 
W naszej ocenie ten zapis jest nieadekwatny do przedmiotu zamówienia i zakresu prac zawartych w załączniku nr 
1 do SWZ „Opis Przedmiotu Zamówienia”, ponieważ nie można jednoznacznie stwierdzić, że takie świadectwo jest 
niezbędne do należytego wykonania zamówienia. Ponadto zapis ten wyklucza możliwość startu firmom 
nieposiadającym wyżej wymienionego dokumentu, co powoduje sztuczne ograniczenie możliwości udziału  
w przedmiotowym postępowaniu, a w związku z tym stanowi naruszenie art. 16 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - 
Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.). W projekcie umowy nie zamieszczono wzoru 
instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, który jest niezbędnym elementem umowy związanej z przetwarzaniem 
oraz ochroną informacji niejawnych (art. 71 Ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 742). 
W związku z powyższym, wnosimy o zmianę zapisów SWZ i usunięcie punktu 16.3 ppkt 3) SWZ dotyczący posiadania 
przez Wykonawcę aktualnego Świadectwa Bezpieczeństwa Przemysłowego III stopnia. Naszym zdaniem jest to 
przejaw jawnej dyskryminacji i ograniczenia możliwości uczestnictwa w przetargu przez spółki nie posiadające 
tego dokumentu oraz co zostało wyżej podkreślone sam wymóg jest zbyt rygorystyczny względem przedmiotu 
zamówienia. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Bezpieczeństwo przemysłowe to wszelkie działania związane z zapewnieniem ochrony informacji niejawnych 
udostępnianych przedsiębiorcy w związku z realizacją umowy na „Ochronę fizyczną Głównego Urzędu 
Statystycznego z siedzibą w Warszawie przy al. Niepodległości 208 wraz z przyległym do niego terenem."  
Przedmiotem bezpieczeństwa przemysłowego są informacje niejawne łącznie z systemem organizacyjno-
technicznym dotyczącym ich ochrony. Zgodnie z art. 5 ust. 5 ustawy o ochronie osób i mienia Główny Urząd 
Statystyczny znajduje się na wykazie obiektów i urządzeń podlegających obowiązkowej ochronie przez 
specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne. Plan ochrony obiektu jest dokumentem o ograniczonym dostępie 
zawierającym informacje niejawne.  
Świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego wydaje Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego lub Służba 
Kontrwywiadu Wojskowego po przeprowadzeniu postępowania bezpieczeństwa przemysłowego, które potwierdza, 
że przedsiębiorca posiada zdolność do ochrony informacji niejawnych w różnych aspektach, jak np.: finansowym, 
organizacyjnym czy też kadrowym.  
Oprócz posiadania Świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego III stopnia przez Wykonawcę, Zamawiający 
wymaga, aby odpowiednie uprawnienia (poświadczenie bezpieczeństwa, aktualne przeszkolenie w zakresie 
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ochrony informacji niejawnych, stosowanie zasady „need-to-know”) posiadały osoby zatrudnione przez 
Wykonawcę do realizacji umowy.  
Zgodnie z art. 71 ust 1. Ustawy o ochronie informacji niejawnych Jednostka organizacyjna zawierająca umowę 
związaną z dostępem do informacji niejawnych o klauzuli „poufne” lub wyższej jest odpowiedzialna za 
wprowadzenie do umowy instrukcji bezpieczeństwa przemysłowego, w związku z powyższym Zamawiający 
dokonuje modyfikacji wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 5 do SWZ poprzez dodanie Załącznika nr 16, tj. 
,,Instrukcja Bezpieczeństwa Przemysłowego”.  
 
Pytanie 2: 
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o odpowiedź na pytanie czy w przypadku złożenia oferty jako konsorcjum 
warunek w zakresie doświadczenia opisany w punkcie 7.1.5 musi spełniać każdy z konsorcjantów osobno, czy 
wystarczy, że będzie go spełniał jeden z konsorcjantów.  
 

Odpowiedź Zamawiającego: 
Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.5) 
SWZ polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych podmiotów udostępniających zasoby, niezależnie 
od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków prawnych.  
W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy 
mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają usługi, 
do realizacji których te zdolności są wymagane.  
Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji podmiotów udostępniających zasoby, składa, wraz z ofertą, 
zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów 
na potrzeby realizacji zamówienia lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że Wykonawca 
realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. 
W przypadku złożenia oferty przez konsorcjum firm warunek udziału w postępowaniu, o którym mowa w pkt 7.1.5) 
SWZ, tj.  ,,O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, (…) zrealizowali w ramach jednej umowy co 
najmniej jedno zamówienie, polegające na wykonaniu usługi ochrony osób i mienia z wymogiem posiadania broni 
o wartości nie mniejszej niż 500 000,00 zł brutto (słownie: pięćset tysięcy złotych). (…)” może spełniać przynajmniej 
jeden członek konsorcjum. Zgodnie z pkt 7.3 SWZ w przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot, który powstał  
w wyniku połączenia, Zamawiający uzna spełnienie określonych warunków, jeżeli zostanie wykazane wykonanie 
zamówienia w wymaganym czasie, przez co najmniej jeden z połączonych podmiotów. 
 
Zamawiający dokonał następujących modyfikacji SWZ: 
 

Załącznik nr 5 do SWZ –wzór umowy – § 19 ust. 1 pkt 10 – było 
w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) za każdy fakt przyjazdu grupy interwencyjnej 
(zarówno przyjazd interwencyjny jak i przyjazd w odpowiedzi na alarm testowy wynikający z uprawnień 
Zamawiającego) w czasie dłuższym niż czas zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie, określony w § 11 ust. 3; 
 

Załącznik nr 5 do SWZ –wzór umowy – § 19 ust. 1 pkt 10 – powinno być 
w wysokości 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł 00/100) za każdy fakt przyjazdu grupy interwencyjnej 
(zarówno przyjazd interwencyjny jak i przyjazd w odpowiedzi na alarm testowy wynikający z uprawnień 
Zamawiającego) w czasie dłuższym niż czas zadeklarowany przez Wykonawcę w ofercie, określony w § 11 ust. 3; 
 
 

Załącznik nr 5 do SWZ –wzór umowy – § 19 ust. 1 pkt 11 – było 
w wysokości 2 000,00 zł brutto (słownie: dwa tysiące zł 00/100) za każdy fakt przyjazdu grupy interwencyjnej 
(zarówno przyjazd interwencyjny jak i przyjazd w odpowiedzi na alarm testowy wynikający z uprawnień 
Zamawiającego) w czasie dłuższym niż 15 minut; 
 

Załącznik nr 5 do SWZ –wzór umowy – § 19 ust. 1 pkt 11 – powinno być 
w wysokości 5 000,00 zł brutto (słownie: pięć tysięcy zł 00/100) za każdy fakt przyjazdu grupy interwencyjnej 
(zarówno przyjazd interwencyjny jak i przyjazd w odpowiedzi na alarm testowy wynikający z uprawnień 
Zamawiającego) w czasie dłuższym niż 15 minut; 
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Modyfikacja stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 

Treść modyfikacji i wyjaśnień SWZ oraz:  
Załącznik nr 5 do SWZ – wzór umowy– zmieniony w dniu 29-07-2021 r. 
 
 
zostały zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: http://bip.stat.gov.pl/ogloszenia/zamowienia-
publiczne/przetargi oraz na Platformie dostępnej pod adresem: http://zamowienia-gus.ezamawiajacy.pl. 

 

 

Anna Borowska 

Dyrektor Generalny  

Głównego Urzędu Statystycznego 
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