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Ustka, dnia 22.11.2021 r. 

ZAMAWIAJĄCY:   Ośrodek Sportu i Rozwoju Sp. z o.o. 

  76-270 Ustka, ul. Grunwaldzka 35 

   

 

Nr postępowania: OSiR.271.4.2021 

 

 

Wyjaśnienie treści 

Specyfikacji warunków zamówienia 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji pn. „Świadczenie usługi ochrony 

fizycznej osób i mienia oraz monitoringu systemu włamania i napadu oraz ppoż. i zapewnienie 

bezpieczeństwa na terenie i w obiektach Transportowego Węzła Integracyjnego w Ustce” 

 

 W związku ze złożonym pytaniem dotyczącym treści Specyfikacji warunków zamówienia na 

„Świadczenie usługi ochrony fizycznej osób i mienia oraz monitoringu systemu włamania i napadu 

oraz ppoż. i zapewnienie bezpieczeństwa na terenie i w obiektach Transportowego Węzła 

Integracyjnego w Ustce”, działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 

zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 z późn. zm.), wskazuję co następuje: 

 

1. Pytanie 1:  

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji wszystkich godzin usługi ochrony fizycznej w 

ramach umowy o pracę? Tzn., że na Wykonawcy ciąży obowiązek oddelegowania pracowników 

realizujących usługę w ramach umowy o pracę w czasie urlopów czy zwolnień chorobowych? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Tak, zgodnie z pkt. 4.7. SWZ. 

 

Pytanie 2: 

W związku z wymogiem Zamawiającego określonym w treści SWZ oraz OPZ  w zakresie realizacji usługi 

bezpośredniej ochrony fizycznej przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, proszę o 

potwierdzenie, że zgodnie z brzmieniem z art. 26 pkt. 3 ppkt. 7 oraz art. 33 pkt. 2 ustawy o ochronie osób i 

mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu usługi w zakresie 

bezpośredniej ochrony fizycznej przez osoby niepełnosprawne. 

W przeciwnej sytuacji Zamawiający dopuściłby się świadomego przyzwolenia Wykonawcom naruszania 

obowiązującego ładu prawnego, w szczególności: 

Art. 26 pkt. 3 ppkt. 7 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. 

„3. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuję się osobę, która: 

(…)7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami 

lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła; 

oraz 

Art. pkt. 33 pkt. 2 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. 

„Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej lub posiadająca taki wpis jest obowiązana dołączyć oświadczenie, złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (DZ. U. z 2020r. poz. 426 (…)” 
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Odpowiedź na pytanie 2: 

Zgodnie z pkt. 4.4. SWZ: „Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji usługi, w oparciu o pracowników 

wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony oraz o pracowników ochrony fizycznej bez 

licencji, szkolonych w zakresie sposobów prowadzenie ochrony oraz sprawowania profilaktyki 

przeciwpożarowej”. 

 

Powyższe wyjaśnienia nie powodują zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu publicznym opublikowanego w 

Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 2021/BZP 00036575/01 z dnia 17.11.2021 r. Zostaną umieszczone na 

stronie internetowej prowadzonego postępowania www.osir.ustka.pl. Ponadto zostaną dołączone do 

Specyfikacji warunków zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 

 

 

 

 

 
         PREZES OSiR Sp. z o.o. 

           /-/ Radosław Szreder 

http://www.osir.ustka.pl/
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