
   
 

 

 
 
 
 
 

  
 
 
 

Warszawa, dnia 6.09.2022 r.  
GUS-DB04.271.38.2018.17 

Wyjaśnienia SWZ 

Działając na podstawie art. 135 ust. 1, 2 i 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129,  
z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, Zamawiający odpowiada na pytania do SWZ zadane przez wykonawców  
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: 14/ST/PN/2022, 
ogłoszenie o zamówieniu numer 2022/S 167-474132 z dnia 31-08-2022 r. 

 
Pytanie 1: 
Zamawiający w OPZ wskazuje, że Wykonawca musi posiadać minimum 2 pojazdy przeznaczone do działań grupy 
interwencyjnej/patrolu interwencyjnego. Czy wymagane jest posiadanie przez wykonawcę czy możliwe jest 
dysponowanie? Czy Zamawiający dopuszcza w tym przypadku podwykonawstwo? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym Załącznik nr 1 do SWZ grupa 
interwencyjna musi składać się z minimum 2 osób w jednej załodze (w jednym pojeździe), wyposażonych zgodnie  
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 
Zamawiający dopuszcza również oprócz posiadania, dysponowanie minimum 2 pojazdami do działań grupy 
interwencyjnej/patrolu interwencyjnego. 
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawcy w tym zakresie, z zastrzeżeniem, że w przypadku udziału 
podwykonawcy przy realizacji zamówienia podwykonawca powinien spełniać warunki udziału w postępowaniu,  
o których mowa w pkt 7.1 SWZ, tj.  
,,O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy: 

1) nie podlegają wykluczeniu 
2) posiadają zdolność do występowania w obrocie gospodarczym 

Określenie warunku: 
W odniesieniu do warunku dotyczącego zdolności do występowania w obrocie gospodarczym Zamawiający 
wymaga, aby Wykonawcy prowadzący działalność gospodarczą lub zawodową byli wpisani do jednego z 
rejestrów zawodowych lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym mają siedzibę lub miejsce 
zamieszkania. Zmawiający zastrzega sobie możliwość weryfikacji wpisu do jednego z rejestrów zawodowych 
lub handlowych prowadzonych w kraju, w którym Wykonawcy mają siedzibę lub miejsce zamieszkania. 

3) posiadają uprawnienia do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to 
z odrębnych przepisów 
Określenie warunków: 
Zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że posiada: 
i. aktualną koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, 

uzyskaną zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2018 r. poz. 2142,  
z późn. zm.); 

ii. uprawnienia do posiadania broni w postaci przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za 
pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA w liczbie  
min. 8 szt.; 
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iii. stację monitorowania alarmów (Uzbrojone stanowisko interwencyjne - USI)1; 
iv. aktualne świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego o klauzuli minimum „poufne”. (…)”. 

 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
Bartosz Wielądek 

Konsultant  
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS 

                                                           
1 Uzbrojone Stanowisko Interwencyjne (USI) podmiotu sprawującego ochronę powinno być zabezpieczone przez minimum jednego 

uzbrojonego pracownika ochrony, system sygnalizacji włamania i napadu podłączony do innego, własnego lub zewnętrznego USI z 
grupą interwencyjną, drzwi wejściowe w klasie „C” oraz system umożliwiający identyfikację osób wchodzących, otwory okienne 
zabezpieczone technicznie w sposób utrudniający możliwość wglądu oraz wtargnięcia do pomieszczenia. 
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