
   
 

 

 
 
 
 
 

  
Warszawa, dnia 14.09.2022 r.  

GUS-DB04.271.38.2018.17 
Wyjaśnienia SWZ IV 

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 10: 
Wnosimy o zmianę Kryterium nr 2 - Czas dojazdu grupy interwencyjnej. Wskazany maksymalny czas za który 
Zamawiający przyzna 30 pkt jest trudny do osiągnięcia w rzeczywistości. Usytuowanie obiektu Zamawiającego może 
stwarzać trudności w dotarciu do obiektu w tak krótkim czasie, szczególnie w dzień, przy dużym natężeniu ruchu. 
Wskazanie takiego kryterium stawia w uprzywilejowanej pozycji wykonawcę, którego grupa jest usytuowana w 
bliskiej odległości. W czasie 5 minut do obiektu Zamawiającego można dotrzeć z maksymalnej odległości 1 km, a 
realnie nawet krótszej. Określenie takiego kryterium naraża wykonawców na wysokie kary zawarte w umowie, bo 
warunki drogowe panujące przy obiekcie są nieprzewidywalne i nawet z bliskiej odległości trudno uzyskać czas 
dojazdu do 5 minut. W związku z powyższym wnosimy o dostosowanie kryterium czas dojazdu grupy interwencyjnej 
do realnych warunków.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający pozostawia zapisy określone w Kryterium nr 2 bez zmian. Zapisy dotyczące powyższego kryterium są 
zgodne ze społeczno-gospodarczym celem świadczenia, którego główną przesłanką jest zapewnienie 
bezpieczeństwa i ochrony obiektu i pracowników. 
Zamawiający nie posiada wiedzy o miejscach dyslokacji Grup Interwencyjnych podmiotów działających na rynku, 
więc podnoszenie zarzutu uprzywilejowania konkretnego podmiotu jest bezpodstawne. Zapis został określony jako 
pozacenowe kryterium oceny ofert a nie wymóg bezwzględny i tym bardziej nie prowadzi do ograniczenia kręgu 
potencjalnych Wykonawców. 
 
 
 
 

Przewodniczący Komisji Przetargowej 
 
Bartosz Wielądek 

Konsultant  
w Wydziale Zamówień Publicznych GUS 
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