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W odpowiedzi na pytania, Instytut Biochemii i Biofizyki Polskiej Akademii Nauk, na podstawie ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (dalej: „pzp”) udziela następujących wyjaśnień:  

Pytanie:  

Czy Zamawiający wymaga, aby każda godzina realizowana była przez pracownika ochrony w ramach umowy o 

pracę?  

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, że wymaga, aby każda godzina realizowana była przez pracownika ochrony w ramach 

umowy o pracę. 

Pytanie:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby po przepracowaniu pełnego etatu przez pracownika, pozostałe godziny 

świadczone były w ramach umowy cywilno – prawnej?  

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie:  

Czy Zamawiający wyraża zgodę, aby usługa świadczona była przez osoby z orzeczonym stopniem 

niepełnosprawności?  

Odpowiedź:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

Pytanie:  

Jakie dokumenty do oferty powinien załączyć Wykonawca w przypadku polegania na zasobach podmiotu trzeciego 

dot. grup interwencyjnych? 

Odpowiedź:  

Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby 

realizacji warunku dotyczącego grup interwencyjnych lub inny podmiotowy środek dowodowy potwierdzający, że 

wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, który określać 

będzie w szczególności: 

a) zakres dostępnych wykonawcy zasobów podmiotu udostępniającego zasoby; 

b) sposób i okres udostępnienia wykonawcy i wykorzystania przez niego zasobów podmiotu udostępniającego 

te zasoby przy wykonywaniu zamówienia. 
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Pytanie:  

Czy w kryterium oceny ofert dot. grup interwencyjnych zaoferowany przez Wykonawcę czas dojazdu będzie dotyczył 

obiektów również w Dziekanowe Leśnym oraz w Warszawie przy ul. Ustrzyckiej 10 i 12? 

Odpowiedź:  

Kryterium oceny ofert dot. grup interwencyjnych zaoferowany przez Wykonawcę dotyczy jedynie budynków 

Zamawiającego zlokalizowanych pod adresem ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa. 

Pytanie:  

Czy kryterium oceny ofert dot. grup interwencyjnych jak również oświadczenia i dokumenty jakie powinni złożyć 

wykonawcy zgodnie z rozdziałem XI: 

a) wykaz czasu dojazdu grup interwencyjnych do obiektów Zamawiającego, na platformie map Google. Jako 

destynacja wskazany zostanie adres ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 Warszawa, wyznaczona trasa powinna 

zaczynać się w miejscu stacjonowania grup interwencyjnych, odjazd godzina 01:00 data 14 maja 2021 roku. 

Przy wskazaniu czasu dojazdu będzie brany pod uwagę czas najkrótszy. 

b) tytuł prawny do nieruchomości w której stacjonowane są grupy interwencyjne Wykonawcy oraz dokument z 

którego wynika powyższe uprawnienie 

dotyczą obiektu przy ul. Pawińskiego 5A? 

Odpowiedź:  

Tak, dotyczą one jedynie budynków Zamawiającego zlokalizowanych pod adresem ul. A. Pawińskiego 5a, 02-106 

Warszawa. 

Pytanie:  

Czy Wykonawca może polegać i przedstawić dokumenty kilku podmiotów na których zasobach będzie polegać dot. 

grup interwencyjnych?  

Odpowiedź:  

Tak, Wykonawca może polegać i przedstawić dokumenty kilku podmiotów na których zasobach będzie polegać 

dotyczące grup interwencyjnych. 

Pytanie:  

Proszę o informację na jakiej podstawie Zmawiający wymaga złożenia do oferty dokumentu: „tytuł prawny do 

nieruchomości w której stacjonowane są grupy interwencyjne Wykonawcy oraz dokument z którego wynika 

powyższe uprawnienie”? Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r. 

zostało jasno określone jakich dokumentów lub oświadczeń może żądać Zamawiający od Wykonawcy w sprawie 

podmiotowych środków dowodowych.  

Odpowiedź:  
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Zamawiający informuje, że dokument „tytuł prawny do nieruchomości w której stacjonowane są grupy 

interwencyjne Wykonawcy oraz dokument z którego wynika powyższe uprawnienie” jest przedmiotowym, a nie 

podmiotowym środkiem dowodowym. 

Pytanie:  

Prosimy o doprecyzowanie jakiego dokładnie dokumentu Zamawiający wymaga zgodnie z zapisem SIWZ: tytuł 

prawny do nieruchomości w której stacjonowane są grupy interwencyjne Wykonawcy oraz dokument z którego 

wynika powyższe uprawnienie”?  

Odpowiedź:  

Dokumentem takim może być umowa najmu, umowa o współpracy lub każdy inny dokument z którego treści 

wynikać będzie, że Wykonawca ma prawo do stacjonowania w podanej lokalizacji grup interwencyjnych. 

Zamawiający informuje jednocześnie o częściowej zmianie SWZ. 

Pytanie:  

Prosimy o usunięcie zapisu z Rozdziału XI Oświadczenie i dokumenty jakie powinni złożyć Wykonawcy, w tym 

informacja o przedmiotowych środkach dowodowych „tytuł prawny do nieruchomości w której stacjonowane są 

grupy interwencyjne Wykonawcy oraz dokument z którego wynika powyższe uprawnienie” Grupy interwencyjne nie 

stacjonują w nieruchomościach. W przypadku posiadania przez Wykonawcę kilku lub kilkunastu grup 

interwencyjnych w Warszawie, nie wynajmuje się specjalnych obiektów, w których będą stały samochody i czekały 

na interwencję. Są to po prostu ulice, ubocza, ścieżki itp. Tytuł prawny można posiadać do siedziby Firmy, co nijak się 

ma do stacjonowania kilkunastu samochodów w różnych dzielnicach Warszawy. Ponadto w przypadku polegania za 

zasobach podmiotu trzeciego dot. grup interwencyjnych, trudno Wymagać od Firmy dokumentów dotyczących 

tytułu prawnego nieruchomości. Żadna Firma nie udostępni takich danych.  

Odpowiedź:  

W przypadku gdy wykonawca nie posiada nieruchomości w których stacjonują grupy interwencyjne zobowiązany 

jest wskazać z przybliżeniem do 10 metrów gdzie te grupy są zlokalizowane, zmawiający zastrzega sobie możliwość 

badania prawdziwości oświadczenia. 

Pytanie:  

Proszę o informację, czy Zamawiający przewiduje wezwanie Firm do wyjaśnień rażąco niskiej ceny oraz czy 

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia?  

Odpowiedź:  

Zgodnie z art. 224 pzp, jeżeli zaoferowana cena lub koszt, lub ich istotne części składowe, wydają się rażąco niskie w 

stosunku do przedmiotu zamówienia lub budzą wątpliwości zamawiającego co do możliwości wykonania przedmiotu 

zamówienia zgodnie z wymaganiami określonymi w dokumentach zamówienia lub wynikającymi z odrębnych 

przepisów, zamawiający żąda od wykonawcy wyjaśnień, w tym złożenia dowodów w zakresie wyliczenia ceny lub 

kosztu, lub ich istotnych części składowych. 

Pytanie:  
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Czy Wykonawca ma przedstawić wydrukowany zrzut ekranu z Google map pokazujący trasę początkową grupy 

interwencyjnej do obiektu przy ul. Pawińskiego 5a?  

Odpowiedź:  

Tak Wykonawca ma przedstawić wydrukowany zrzut ekranu z Google map pokazujący trasę początkową grupy 

interwencyjnej do obiektu przy ul. Pawińskiego 5a. 

Pytanie:  

Czy powyższy wymóg dotyczy również dwóch pozostałych lokalizacji? 

Odpowiedź:  

Nie, wskazany wymóg dotyczy jedynie budynków Zamawiającego zlokalizowanych pod adresem ul. A. Pawińskiego 

5a, 02-106 Warszawa. 


