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Słupsk, dnia 13 września 2022 r. 

 

Zamawiający:  Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 
 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 
  

  Wykonawcy wszyscy  

Nr postępowania: MPŚ- IX.261.4.2022 

          

Pytania i odpowiedzi 

 

 

Dotyczy:  

 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez 
negocjacji  na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”  na zadanie pn. „Usługi 
ochrony osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego w Muzeum Pomorza Środkowego w 
Słupsku” 

 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 
następujące zapytania:  

 

Pytanie 1. 

Proszę o udzielenie informacji czy obiekty wskazane w treści SWZ i OPZ podlegają obowiązkowej 
ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie 
techniczne, w oparciu o art. 5 ust. 2 pkt. 4 c ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) oraz czy został dla nich sporządzony Plan Ochrony uzgodniony z 
Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Obiekty wskazane w treści SWZ i OPZ podlegają obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone 
formacje ochronne lub odpowiednie zabezpieczenie techniczne, w oparciu o art. 5 ust. 2 pkt. 4 c ustawy 
o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995) oraz został dla nich 
sporządzony Plan Ochrony uzgodniony z Komendantem Wojewódzkim Policji w Gdańsku. 

Pytanie 2. 

Jeżeli tak, proszę o potwierdzenie, że Zamawiający wymaga zgodnie z Planem Ochrony uzgodnionym z 
Komendantem Wojewódzkim Policji realizacji przedmiotu usługi we wskazanym wyżej zakresie przez 
pracowników ochrony w rozumieniu art. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 
r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), wyposażonych m.in. w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności 
oraz przedmioty przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej 
wartości prądu w obwodzie przekraczającej 10 mA, czyli kwalifikowanych pracowników ochrony 
fizycznej posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony osób i 
mienia? 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Zamawiający wymaga zgodnie z Planem Ochrony uzgodnionym z Komendantem Wojewódzkim Policji 
realizacji przedmiotu usługi we wskazanym wyżej zakresie przez pracowników ochrony w rozumieniu 
art. 2 pkt. 6 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 1995), 
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wyposażonych m.in. w środki przymusu bezpośredniego, środki łączności oraz przedmioty 
przeznaczone do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej o średniej wartości prądu w 
obwodzie przekraczającej 10 mA, czyli kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej posiadających 
legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni w celu ochrony osób i mienia. 

Pytanie 3. 

Proszę o potwierdzenie, że Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt jest zobowiązany do 
zorganizowania w obiektach Zamawiającego chronionych przez specjalistyczną uzbrojoną formację 
ochronną magazynu broni lub pomieszczenia do przechowywania broni i amunicji, spełniających 
wymagania techniczne magazynu i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji, potwierdzonych 
protokołem odbioru wystawionym przez upoważnionego przez Komendanta Wojewódzkiego 
funkcjonariusza Policji – najpóźniej na dzień rozpoczęcia usługi, tj. 1 stycznia 2023 r., zgodnie z §8 pkt. 2 
i pkt. 3 rozporządzenia 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. 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Zgodnie z § 8 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011r. 
w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków 
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji (Dz.U. z 2015 r. poz. 992)  

1. Broń, o której mowa w § 2, i amunicję będące w posiadaniu specjalistycznej uzbrojonej formacji 
ochronnej przechowuje się w magazynie broni, z zastrzeżeniem § 11 ust. 3. 

2. Przedsiębiorca organizuje magazyn broni we własnej siedzibie lub w obiektach chronionych przez 
specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną. 

3. Spełnienie wymagań technicznych magazynu i sposobu zabezpieczenia broni i amunicji stwierdza 
protokołem upoważniony przez komendanta wojewódzkiego (Stołecznego) Policji funkcjonariusz Policji. 

Pytanie 4. 

Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający m.in. w związku z rozdziałem 5 (wymagania kwalifikacyjne 
pracowników ochrony) ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1995) oraz na charakter wykonywanych czynności (m.in. kontrola alarmów przeciwpożarowych w 
określonych przez PSP czasie) wymaga od pracowników ochrony fizycznej ważnych i aktualnych badań 
lekarskich w oparciu o art. 26 ust. 3 pkt. 7, nie dopuszczając jednocześnie realizacji przedmiotu usługi 
przez osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności oraz schorzenia specjalne takie jak 
m.in.: 
• 12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera 
• 01 U – upośledzenie umysłowe 
• 02 P – choroby psychiczne 
• 04 O – choroby narządu wzroku 
• 06 E – epilepsja 
• 12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Zamawiający wymaga od pracowników ochrony fizycznej ważnych i aktualnych badań lekarskich w 
oparciu o art. 26 ust. 3 pkt. 7 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 1995).  Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że zgodnie z pkt. 2 zał. 8  do SWZ ochrona winna być 
świadczona przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt. 7 ustawy 
o ochronie osób i mienia na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się osobę, 
która posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami 
lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła. Natomiast zgodnie z art. 33 ww. ustawy 
osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadająca 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrgeydoltqmfyc4mzrg4ztimryhe
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrgeydoltqmfyc4mzrg4ztimzugu
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taki wpis jest zobowiązana dołączyć oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań, że nie jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 
27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych 
lub nie posiada orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez właściwy organ 
rentowy albo dokumenty potwierdzające orzeczony stopień niepełnosprawności, inwalidztwa lub 
niezdolności do pracy. Orzeczenie o niepełnosprawności przedstawione pracodawcy w trakcie 
zatrudnienia przez kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej winno  skutkować skierowaniem 
osoby na badanie pełnej zdolności fizycznej i psychicznej.  

 

Pytanie 5. 

W związku z wymogiem Zamawiającego w zakresie ochrony pomieszczeń określonych w SWZ, OPZ oraz 
umowach proszę o jednoznaczne potwierdzenie lub zaprzeczenie: 
Czy wszystkie pomieszczenia i miejsca, w których będą świadczyć pracę pracownicy ochrony (zarówno 
stacjonarnie jak i okresowo, np. podczas patrolu wynikającego z Planu Ochrony) są aktualnie 
dostosowane przez Zamawiającego i spełniają wymogi rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, do 
pracy, potrzeb i możliwości osób niepełnosprawnych?  
Jeżeli nie są aktualnie dostosowane (np. z uwagi na fakt, że stanowią zabytki, a ewentualna przebudowa 
lub dostosowanie wymaga zgody Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków) to proszę o jednoznaczne 
potwierdzenie lub zaprzeczenie czy Zamawiający zezwoli Wykonawcy-pracodawcy, na wykonanie 
niezbędnych prac budowlanych i adaptacyjnych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i będzie 
partycypował w kosztach ich dostosowania, zezwalając jednocześnie na świadczenie pracy przez osoby 
z orzeczonym stopniem niepełnosprawności oraz schorzeniami specjalnymi takimi jak m.in.: 
• 12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera 
• 01 U – upośledzenie umysłowe 
• 02 P – choroby psychiczne 
• 04 O – choroby narządu wzroku 
• 06 E – epilepsja 
• 12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera? 
Zaznaczamy, że co prawda pracodawcą dla pracowników ochrony jest Wykonawca usługi, jednak 
charakter świadczonej usługi precyzuje miejsce wykonywania pracy jako obiekty wskazane w SWZ, OPZ i 
umowach.  
Brak jest możliwości świadczenia usługi stałej bezpośredniej ochrony fizycznej obiektów 
Zamawiającego wskazanych w SWZ, OPZ i umowach w wymaganej formie z siedziby Wykonawcy usługi.  

Odpowiedź na pytanie 5: 

Pomieszczenia i miejsca (oprócz Białego Spichlerza w Słupsku oraz Budynku Stodoły Pomorskiej w 
Swołowie 15a), w których będą świadczyć pracę pracownicy ochrony (zarówno stacjonarnie jak i 
okresowo, np. podczas patrolu wynikającego z Planu Ochrony) nie są dostosowane przez 
Zamawiającego i nie spełniają wymogów rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 
września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, do pracy, potrzeb i 
możliwości osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia nie są dostosowane, gdyż ochronę winni świadczyć 
kwalifikowani pracownicy ochrony. 
Zamawiający nie zezwoli Wykonawcy-pracodawcy, na wykonanie niezbędnych prac budowlanych i 
adaptacyjnych obiektów do potrzeb osób niepełnosprawnych i nie będzie partycypował w kosztach ich 
dostosowania. W zakresie możliwości zatrudnienia osób niepełnosprawnych należy postępować 
zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 4.  
 

Pytanie 6. 

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga Grupy Interwencyjnej w rozumieniu rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia 
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specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji? 

Odpowiedź na pytanie 6: 

Zgodnie z pkt. 7.2.4.2. SWZ Zamawiający wymaga Grupy Interwencyjnej w rozumieniu rozporządzenia 
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 (Dz.U. z 2015 r. poz. 992). Zgodnie z ww. warunkiem celem jego 
spełnienia wykonawca skieruje do realizacji przedmiotu zamówienia załogę - grupę interwencyjną w 
rozumieniu ww. Rozporządzenia. 
 

Pytanie 7. 

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga monitorowania sygnałów pożarowych z obiektów 
podlegających ochronie do Państwowej Straży Pożarnej? 

Odpowiedź na pytanie 7: 

Zamawiający wymaga monitorowania sygnałów pożarowych z obiektów podlegających ochronie do 
Państwowej Straży Pożarnej. 

Pytanie 8. 

Czy w związku z postawionym w SWZ i OPZ wymogiem zatrudnienia pracowników ochrony w ramach 
umowy o pracę Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji wszystkich godzin usługi ochrony 
fizycznej w ramach stosunku pracy? Czy też Zamawiający dopuszcza często praktykowane omijanie 
przepisów Prawa Pracy i ZUS w tym zakresie przez nierzetelnych Wykonawców zatrudniania 
pracowników np. na 1/64 etatu + pozostała część wynagrodzenia w ramach umowy tzw. „śmieciowej”? 

Odpowiedź na pytanie 8: 

Zgodnie z pkt. 4.4. SWZ Zamawiający wymaga od Wykonawcy i podwykonawców zatrudnienia na umowę 
o pracę osób świadczących usługę ochrony osób i mienia przez cały okres świadczenia przez te osoby 
usług. Wykonywanie wskazanych usług mieści się w zakresie art. 22 § 1 Kodeksu Pracy.  

Pytanie 9. 

Proszę o potwierdzenie, że czas pracy pracowników ochrony fizycznej podczas zastępstw wynikających z 
absencji chorobowych lub urlopów ma być realizowany i rozliczany w ramach umów o pracę.  

Odpowiedź na pytanie 9: 

Czas pracy pracowników ochrony fizycznej podczas zastępstw wynikających z absencji chorobowych lub 
urlopów ma być realizowany i rozliczany w ramach umów o pracę -zgodnie z obowiązującymi 
przepisami w tym zakresie. 
 

Pytanie 10. 

Proszę o wyjaśnienie oraz ewentualną modyfikację SWZ w zakresie opisu kryteriów oceny ofert, wraz z 
podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.  
Czy jeżeli wykonawca posiada np. cztery ważne certyfikaty systemu zarządzania jakością ISO (np. ISO 
9001, 14001, 45001, 27001), wszystkie z nich w zakresie świadczenia usług ochrony osób i mienia, to 
podczas oceny ofert uzyska 40 pkt. w tym zakresie, a Wykonawca, który posiada wyłącznie jeden 
certyfikat, np. tylko ISO 9001, uzyska proporcjonalnie tylko 10 pkt? 
Jeśli nie, to zgodnie z licznym orzecznictwem KIO w tym zakresie wnioskuję o modyfikacje SWZ w taki 
sposób, że każdy z rodzajów certyfikatów ISO (np. ISO 9001, 14001, 45001, 27001) będzie wpływał 
obiektywnie na punktację Wykonawców.  
Przykładowo: 
- ISO 9001 – 10 pkt. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtgiydqnbrgeydo
https://sip.lex.pl/#/dokument/16789274#art(22)par(1)
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- ISO 14001 – 10 pkt. 
- ISO 45001 – 10 pkt. 
- ISO 27001 – 10 pkt. 
przez co Zamawiający nie zostanie narażony na zarzut iluzorycznego stawiania kryteriów oceny ofert 
pod kątem jakości świadczonych usług.  

Odpowiedź na pytanie 10: 

Wykonawca, który posiada ważny certyfikat systemu zarządzania jakością ISO w zakresie ochrony 
osobistej i mienia i przedłoży stosowny dokument (certyfikat) w wymaganej formie Zamawiającemu 
otrzyma 40,00 pkt. Wykonawca, który nie wykaże posiadania powyższego dokumentu lub go nie 
przedłoży w wymaganej formie otrzyma 0 pkt.  

 

Odpowiedzi na pytania Wykonawców wprowadzone niniejszym pismem jest wiążące dla wszystkich 
wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie przedłuża 
terminu do składania ofert. Przedmiotowe pismo zostało opublikowane na stronie internetowej 
postępowania www.muzeum.slupsk.pl w dniu 13.09.2022r.  

 

 

 

    
DYREKTOR 

Muzeum Pomorza Środkowego 
w Słupsku 

Marzenna Mazur 
 
 

 

http://www.muzeum.slupsk.pl/
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