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Egzemplarz pojedynczy

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów
określonych w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie
art.  138o  ustawy  z  dnia  29  stycznia  2004  r.  Prawo  zamówień  publicznych  wzorowanego  na
przetargu nieograniczonym pod nazwą: „Usługa ochrony obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji
w Katowicach przy ul. Lompy 19”

Komenda  Wojewódzka  Policji  w  Katowicach  informuje,  że  do  prowadzonego  postępowania
wpłynęły  zapytania  i  wpłynęły  zapytania  i zgodnie  z art. 38  ust.  2  ustawy  Prawo  zamówień
publicznych udziela następujących wyjaśnień:

Pytanie  1:  Proszę  o  podanie  na  jakiej  podstawie  prawnej.  Zamawiający  żąda  informacji
z Krajowego Rejestru Karnego od pracowników Wykonawcy, skoro art. 26 ust. 1 pkt. 1. art. 27 ust. 1.
art.36 ust.1 1 2, art.39 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz.U.
z 2002  roku  Nr  101  poz.  926  z  późn.zm.)  w  związku  z  par.3  rozporządzenia  Ministra  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  z  dnia  29  kwietnia  2004  roku,  w  sprawie  dokumentacji
przetwarzania  danych  osobowych  oraz  warunków  technicznych  i  organizacyjnych,  jakim
powinny odpowiadać urządzenia i systemy teleinformatyczne służące do przetwarzania danych
osobowych (Dz. U. Nr 100 poz. 1024) zakazuje wykonawcy żądania od pracowników pozyskiwania
oraz  przechowywania  informacji  z  Krajowego  Rejestru  Karnego.  Wobec  powołanej  podstawy
prawnej, wnoszę o wykreślenie wymogu przedłożenia zaświadczeń o niekaralności z Krajowego
Rejestru Karnego i zastąpienie zaświadczenia, dokumentem w postaci oświadczenia, złożonego
przez Wykonawcę o niekaralności. Ponadto zgodnie z par.2 ust.4 pkt.10 Rozporządzenia Ministra
Rozwoju  z  dnia  26  lipca  2016  roku  w  sprawie  rodzajów  dokumentów,  jakich  może  żądać
zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wskazano, iż
Zamawiający może żądać wyłącznie wykazu osób, skierowanych przez wykonawcę do realizacji,
wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień itp. Nie można zgodzić się
ze stanowiskiem Zamawiającego, że wykonawca jest uprawniony do pozyskania informacji z KRK
i przekazać je Zamawiającemu. Decyzja GIODO w tym zakresie jest jednoznaczna, wykonawca nie
może  gromadzić,  przechowywać,  żądać  od  pracowników  zaświadczenia  z  KRK,  Może  jedynie
żądać  podpisania  oświadczenia  o  niekaralności.  Jak  wskazano  we  wcześniejszym  pytaniu,
wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego nie mogą uchylać ustawy. Wobec powyższego wnoszę
jak w sentencji.

Odpowiedź: Zamawiający modyfikuje SWZiP w następujący sposób:

W rozdziale I SWZiP jest:

Komenda  Wojewódzka  Policji 
w Katowicach

Zespół Zamówień Publicznych
ul. Lompy 19
40 - 038 Katowice 

tel. 32 200 20 50 www.slaska.policja.gov.pl
zamowienia@ka.policja.gov.pl



„8.  Zamawiający  wymaga,  aby  przedmiot  był  realizowany  przez  stały  skład  ochrony  tj.  osoby
wymienione w wykazie pracowników ochrony przekazanym Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
Wykaz  pracowników  ochrony  fizycznej  przeznaczonych  do  realizacji  niniejszego  zamówienia
winien zawierać: imiona i nazwiska oraz nr legitymacji oraz dołączone kserokopie potwierdzone
za  zgodność  z oryginałem  przez  Wykonawcę  aktualnych  zaświadczeń  o  niekaralności
z Krajowego Rejestru Karnego dla tych osób.”

W rozdziale I SWZiP winno być:

„8.  Zamawiający  wymaga,  aby  przedmiot  był  realizowany  przez  stały  skład  ochrony  tj.  osoby
wymienione w wykazie pracowników ochrony przekazanym Zamawiającemu najpóźniej w dniu
podpisania umowy.
Wykaz  pracowników  ochrony  fizycznej  przeznaczonych  do  realizacji  niniejszego  zamówienia
winien zawierać: imiona i nazwiska oraz nr legitymacji oraz oświadczenie Wykonawcy, że osoby
wymienione w wykazie nie były karane za przestępstwa umyślne.”

Ponadto, Zamawiający modyfikuje załącznik nr 2 do SWZiP – wzór umowy. Zmiany zaznaczono
kursywą i wytłuszczono.

Pytanie 2: Na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych wnosimy o:
1.  potwierdzenie,  że  w  Rozdziale  III  ust.  1.2.  pkt.  B  Zamawiający  wymaga  pozwolenia

radiowego  na  używanie  radiowych  urządzeń  nadawczych  (lub  nadawczoodbiorczych)
pracujących w służbie radiokomunikacyjnej lądowej typu dyspozytorskiego,

2. dopuszczenie by tylko jeden z Konsorcjantów musiał posiadać:
a)  aktualne  pozwolenie  radiowe  wydane  przez  Prezesa  Urzędu  Komunikacji

Elektronicznej  na  używanie  radiowych  urządzeń  nadawczych  lub  nadawczo  –  odbiorczych
pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego,

b)  decyzję  przyznającą  pozwolenie  na  posiadanie  broni  palnej  na  okaziciela
wydanej przez właściwego miejscowo komendanta wojewódzkiego policji.

Odpowiedź:  Zgodnie  z  rozdziałem  III  SWZiP  „O  udzielenie  zamówienia  mogą  ubiegać  się
Wykonawcy,  którzy:  spełniają  warunki  udziału  w  postępowaniu  dotyczące  kompetencji  lub
uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej w zakresie posiadania koncesji,
zezwolenia  lub  licencji  potwierdzającej,  że  Wykonawca  jest  wpisany  do  jednego  z  rejestrów
zawodowych. Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że: 

a)  posiada  ważną  (aktualną)  koncesję  na  wykonywanie  działalności  w  zakresie  usług
ochrony osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej i zabezpieczenia technicznego,

b)  posiada  pozwolenie  radiowe  na  używanie  radiowych  urządzeń  nadawczych  (lub
nadawczo-odbiorczych) pracujących w służbie radiokomunikacyjnej ruchomej lądowej,
c) posiada broń palną na podstawie pozwolenia na broń na okaziciela.

W  związku  z  powyższym,  Wykonawca  w  celu  potwierdzenia  spełniania  warunków  udziału
w postępowaniu winien do oferty dołączyć:

a)  aktualną  koncesję  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  (Ministra  Spraw  Wewnętrznych
i Administracji)  na  usługi  ochrony  fizycznej  osób  i  mienia  w  formie  bezpośredniej  ochrony
fizycznej  i zabezpieczenia  technicznego,  w  formie  kserokopii  potwierdzonej  za  zgodność
z oryginałem,

b)  aktualne  pozwolenie  radiowe  wydane  przez  Prezesa  Urzędu  Komunikacji
Elektronicznej  na  używanie  radiowych  urządzeń  nadawczych  lub  nadawczo  -  odbiorczych
pracujących  w  służbie  radiokomunikacyjnej  ruchomej  lądowej,  w  formie  kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem,



c) kserokopię decyzji przyznającej pozwolenie na posiadanie broni palnej na okaziciela wydanej
przez  właściwego  miejscowo  komendanta  wojewódzkiego  Policji,  w  formie  kserokopii
potwierdzonej za zgodność z oryginałem,

Zgodnie z rozdziałem IV B SWZiP W przypadku składania oferty przez Wykonawców wspólnie
ubiegających  się  o  udzielenie  zamówienia  publicznego,  każdy  z  podmiotów  występujących
wspólnie, np. w konsorcjum, musi przedłożyć w ofercie dokumenty określone w Rozdziale IV lit. A
pkt  2  lit.  a)  do  lit.  h),  pkt  3  lit.  a)  do  lit.  c)  SWZiP.  Dokumenty  i  oświadczenia  wymienione
w Rozdziale IV lit. A pkt. 1, 4 lit. a) do pkt 23 SWZiP mogą przedstawić łącznie.

Mając na uwadze powyższe zmianie ulegają terminy:

TERMIN PIERWOTNY TERMIN NOWY TERMIN

Termin składania ofert 07.06.2019 r. godzina 09:00 10.06.2019 r. godzina 08:30

Termin wnoszenia wadium 07.06.2019 r. godzina 09:00 10.06.2019 r. godzina 08:30

Termin otwarcia ofert 07.06.2019 r. godzina 09:30 10.06.2019 r. godzina 09:00

Załączniki:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
- Załącznik nr 2 do SWZiP – wzór umowy - modyfikacja


