
WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO DO TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
„USŁUGA OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA  SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ RYKI W RYKACH” 

 

Pytanie 1. 

Zamawiający w Zapytaniu Ofertowym wskazał, że składając ofertę Wykonawca ma dołączyć: 
"poświadczoną przez Wykonawcę kopię decyzji w sprawie nadania statusu zakładu pracy chronionej." 

W świetle obowiązujących przepisów nie trzeba być zakładem pracy chronionej, aby dawać odpisy na 
PFRON, tylko trzeba spełnić określone warunki.  

Czy w celu potwierdzenia, że Wykonawca spełnia warunki związane z odpisami na PFRON, Zamawiający 
zaakceptuje oświadczenie o spełnieniu tego wymogu? 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów umożliwiających 
skorzystanie z ulgi we wpłatach na PFRON według wzoru zawartego w Formularzu Ofertowym, 
stanowiącym Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

 

Pytanie 2. 

W związku z tym, że 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 (t.j. Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1462), czy obiekt jest na wykazie 
obiektów podlegających obowiązkowej ochronie zgodnie z art.5 Ustawy o Ochronie Osób i mienia z 
dnia 22 sierpnia 1997 roku z późniejszymi zmianami? 

Odpowiedź: 

Obiekt Zamawiającego nie znajduje się w wykazie obiektów podlegających obowiązkowej ochronie 
zgodnie z art. 5 Ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
838). 

 

Pytanie 3.  

Zamawiający wskazał, że do realizacji usługi Wykonawca skieruje osoby : "będące pracownikami 
ochrony lub kwalifikowanymi pracownikami ochrony", w świetle definicji ustawowej :  

"pracownikiem ochrony, jest osoba wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w 
ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób imienia, lub osobę wykonującą 
zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał 
koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób imienia",  w związku 
z powyższym prosimy o potwierdzenie, że do realizacji usługi mają być skierowane osoby w stosunku 
do których niewymagane jest posiadanie takiego  wpisu (niekwalifikowany pracownicy ochrony 
fizycznej) lub osoby wpisane na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 



Odpowiedź: 

Treść art. 2 pkt 6) ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 
838) wskazuje definicję pracownika ochrony. Zamawiajacy, odwołując się do ustawowej definicji 
wskazał, iż usługa może być realizowana bądź przez pracownika wpisanego na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony lub przez pracowników wykonujących zadania ochrony, w zakresie 
niewymagającym wpisu na tą listę, na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie 
działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia. 

 

Pytanie 4. 

W związku z tym, że Zamawiający dopuszcza realizację zadań przez osoby z orzeczeniem o 
niepełnosprawności (co wynika z potrzeby odpisów na PFRON), czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
realizacji usługi przez osoby posiadające orzeczenia z określeniem schorzeń specjalnych, tj.: 
• 01 U – upośledzenie umysłowe 
• 02 P – choroby psychiczne 
• 04 O – choroby narządu wzroku (tylko stopień umiarkowany i znaczny – BON-I-5232-13-PM/11) 
• 06 E – epilepsja 
• 12 C – całościowe zaburzenia rozwojowe np. autyzm lub zespół Aspergera? 
 

Odpowiedź: 

Wykonawca ma możliwość zapozanania się ze specyfiką obiektu Zamawiającego oraz wymaganym 
zakresem czynności, które mają być wykonywane przez pracowników ochrony. Do obowiązków 
Wykonawcy należy skierowanie do realizacji umowy pracowników, którzy zapewnią należyte jej 
wykonanie. Ewentualne nienależyte wykonanie obowiązków przez Wykonawcę może się wiązać z 
odpowiedzialnością po stronie Wykonawcy.  

 

Pytanie 5. 

Czy Zamawiajacy przewiduje możliwość zmiany zawartej Umowy, w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towaru i usług, 
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 
ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o 
minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 
3) zasad podleganiu ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 
stawki składki na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, 
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 
ustawie z dnia 4 października 2018r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. U. poz. 2215 oraz z 
2019 r. poz. 1074 i 1572), 
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę? 

Odpowiedź:  

Tak, Zamawiający przewiduje zmiany umowy w wyżej określonych przypadkach. 

 



Pytanie 6.  

Czy możliwe jest dołączenie do Zapytania Ofertowego wzoru umowy oraz przesłanie wersji 
edytowalnej załączników do zapytania ofertowego, które ukazało się u Państwa na stronie „USŁUGA 
OCHRONY OSÓB, OBIEKTÓW I MIENIA,SPÓŁDZIELNI MLECZARSKIEJ RYKI W RYKACH”?  

Odpowiedź: 

Zamawiajacy nie przewiduje udostępnienia wzoru umowy na etapie składania ofert. Szczegółowe 
warunki umowy o świadczenie usług będą ustalane z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana 
przez Zamawiającego jako najkorzystniejsza. Zamawiający publikuje na swojej stronie załączniki do 
Zapytania Ofertowego w wersji edytowalnej.  

 

Pytanie 7.  

Zgodnie z art. 21 i 22 Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych przedsiębiorstwo może posiadać tzw. „status” firmy otwartego 
rynku pracy, co oznacza, iż Klientom korzystającym z świadczonych przez nie usług, przysługuje prawo 
obniżenia obowiązkowych wpłat na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 
(PFRON), mimo iż przedsiębiorca nie posiada statusu zakładu pracy chronionej. 

Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuszcza zastąpienie wymaganej pkt X.3.d) Zapytania kopii 
decyzji w sprawie nadania statusu zakładu pracy chronionej, oświadczeniem o posiadaniu tzw. „status” 
firmy otwartego rynku pracy z art. 21. i 22. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej 
i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów umożliwiających 
skorzystanie z ulgi we wpłatach na PFRON według wzoru zawartego w Formularzu Ofertowym, 
stanowiącym Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

 

Pytanie 8.  

W związku z wymogiem Zamawiającego w IV Przedmiot Zamówienia: 

„ e) zapewnienie jednej osoby nadzorującej (kierownika ochrony) wpisanego na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej. Osoba nadzorująca (kierownik ochrony), będzie odpowiadała m.in. 
za organizację oraz nadzór nad pracą pozostałych pracowników, dbając o odpowiedni dobór 
środków, sprzętu i narzędzi pracy, przestrzeganie zasad i przepisów BHP oraz obowiązki zawarte w 
umowie; „ 

Chciałbym doprecyzować, jak rozumiem taką osobą nadzorującą może być osoba, która przyjeżdża na 
obiekt w czynnościach kontrolnych np. 1 raz w tygodniu tzw. inspektor obiektowy, czy jednak musi to 
być jeden z pracowników pełniących służbę na obiekcie w ramach stałego składu?   

Odpowiedź: 

Zamawiający poprzez obowiązek zapewnienia jednej osoby nadzorującej (kierownika ochrony), 
wpisanej na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej rozumie obowiązek zapewnienia 
przez Wykonawcę osoby, która nadzorować będzie pracę pracowników skierowanych do 



świadczenia usługi ochrony obiektu Zamawiającego bez konieczności stałego przebywania tej osoby 
na obiekcie. Nadzór realizowany będzie zgodnie ze opracownym planem ochrony. 

 

Pytanie 9.  

W punkcie X Zapytania ofertowego dotyczącego sposobu przygotowywania ofert, jest zapis mówiący 
iż na ofertę składają  się miedzy innymi poświadczona przez Wykonawcę  kopia decyzji w sprawie 
nadania statusu zakładu pracy chronionej. 

Czy oferent nie mający takiego statusu a zatrudniający pracowników niepełnosprawnych może złożyć 
ofertę bez kopii takiej decyzji? Jeśli tak to w zamian takiej decyzji jaki dokument należy złożyć? 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów umożliwiających 
skorzystanie z ulgi we wpłatach na PFRON według oświadczenia w treści Załącznika nr 1 do Zapytania 
Ofertowego. 

 

Pytanie 10. 

Czy w związku z z wymogiem dysponowania grupą interwencyjną 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 (t.j. Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1462) w promieniu do 30 km od 
chronionego obiektu Zamawiającego oraz bezzwłocznego wysyłanie grupy interwencyjnej od 
momentu zgłoszenia, zgodnie z deklarowanym czasem dojazdu, Zamawiający wyraża zgodę na 
podwykonawstwo ?  

Czy jest możliwość udostępnienia projektu umowy ?  

 Odpowiedź: 

Zamawiajacy dopuszcza podwykonawstwo w zakresie dysponowania grupą interwencyjną. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oswiadczenie w zakresie dysponowania grupą interwencyjną o 
treści zawartej w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.   

Zamawiajacy nie przewiduje udostępnienia wzoru umowy na etapie składania ofert. Szczegółowe 
warunki umowy o świadczenie usług będą ustalane z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana 
jako najkorzystniejsza.  

 

Pytanie 11. 

Czy dodatkowe dane typu: Czas Dojazdu Grup oraz Dane odnośnie wysokości Odpisu PFRON, mogę 
złożyć na oddzielnym dokumencie niż te wskazane w Rozdz. X, pkt. 3? Ponieważ dane te są punktowane 
a w Formularzu, który jest obowiązkowy nie ma na nie miejsca? 

Odpowiedź: 

Zamawiający w związku ze zmianą treści Zapytania ofertowego udostępnił zmodyfikowany wzór 
formularza ofertowego.  



Pytanie 12. 

Jeśli nie posiadamy własnej 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, a podpiszemy wstępną umowę o świadczenie ww. usług 
interwencyjnych z inną firmą, która taką grupę posiada, to czy w oświadczeniu możemy wpisać, że 
dysponujemy taką Grupą? 

Czy możemy złożyć ofertę nie będąc Zakładem Pracy Chronionej? 

Odpowiedź: 

Zamawiajacy dopuszcza podwykonawstwo w zakresie dysponowania grupą interwencyjną. 
Wykonawca zobowiązany jest złożyć oswiadczenie w zakresie dysponowania grupą interwencyjną o 
treści zawartej w Formularzu Ofertowym, stanowiącym Załączniku nr 1 do Zapytania Ofertowego.   

Zamawiający akceptuje oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu wymogów umożliwiających 
skorzystanie z ulgi we wpłatach na PFRON według oświadczenia w treści Załącznika nr 1 do Zapytania 
Ofertowego. 

 

Pytanie 13.   

Czy zamawiający wymaga oby oferent posiadał status Zakładu Pracy Chronionej - pytanie argumentuję 
faktem, iż w zapytaniu w części dot. wymaganych dokumentów w pkt. X ppkt.3 zamawiający oczekuje 
dołączenia do oferty w/w oświadczenia a w formularzu ofertowym wskazania czy oferent jest lub nie 
zakładem pracy chronionej. Należy nadmienić, że aby udzielić ulgi we wpłatach na PFRON podmiot 
realizujący usługę nie musi posiadać w/w statusu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował treść Zapytania Ofertowego. Zamawiający akceptuje oświadczenie 
Wykonawcy o spełnieniu wymogów umożliwiających skorzystanie z ulgi we wpłatach na PFRON 
według oświadczenia w treści Załącznika nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

 

Pytanie 14. 

Ponieważ zamawiający przewiduje rozstrzygnięcie postępowania w pierwszym etapie to proszę o 
doprecyzowanie formularza ofertowego o zapis w którym oferent będzie mógł precyzyjnie wskazać 
wysokość oferowanej ulgi we wpłatach na PFRON a co za tym idzie w sposób transparentny 
zamawiający będzie mógł obliczyć całość propozycji np. Ulga w wysokości do 20% - 5 pkt., do 30% -10 
pkt., do 40% -15 pkt. do 50% - 20pkt. Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa ulga na poziomie 50% we 
wpłatach na PFRON jest najwyższą możliwą wartością. Mam nadzieję, że przychylą się Państwo do 
naszej prośby ponieważ jest to bardzo istotna korzyść finansowa dla Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował treść Zapytania Ofertowego oraz Formularza Ofertowego, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

 



Pytanie 15. 

Ponieważ zamawiający przewiduje rozstrzygnięcie postępowania w pierwszym etapie to proszę o 
doprecyzowanie formularza ofertowego o zapis w którym oferent będzie mógł precyzyjnie wskazać 
proponowany czas dojazdu grupy interwencyjnej. Zmawiający wskazał w zapytaniu możliwość 
otrzymania punktów za czas dojazdu grupy a w formularzu istnieje tylko możliwość oznaczenia czy 
dysponuje. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmodyfikował treść Zapytania Ofertowego oraz Formularza Ofertowego, stanowiącego 
Załącznik nr 1 do Zapytania Ofertowego. 

 

Pytanie 16. 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesłanie formularza ofertowego w wersji edytowalnej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający opublikował edytowalną wersję Forlurza Ofertowego na stronie internetowej 
www.smryki.pl.  

 

Pytanie 17 

Proszę o doprecyzowanie czy w formularzu ofertowym mamy podać cenę za lrbh przed udzieleniem 
ulgi czy po udzieleniu ulgi. 

Odpowiedź: 

W Formularzu Ofertowym należy wskazać cenę brutto za 1 godzinę pracy pracownika ochrony przed 
udzieleniem ulgi we wpłatach na PFRON.  

 

Pytanie 18 

Proszę o informacje czy zamawiający na czas trwania usługi nieodpłatnie udostępni dostęp do mediów 
tj. woda, prąd, ogrzewanie oraz do pomieszczeń socjalnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zapewni Wykonawcy dostęp do mediów tj. woda, prąd, ogrzewanie oraz do 
pomieszczeń socjalnych na czas wykonywania usługi. 

 

 

  

http://www.smryki.pl/

