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WYJAŚNIENIA DO SWZ 
 

dotyczy postępowania: „OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI 
KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2022 R” 

Zamawiający Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku, na podstawie art. 284 

ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 
2019 ze zm.) informuje, że został złożony wniosek o wyjaśnienie treści SWZ:   
 

Pytanie 1 

Prosimy o udostępnienie załącznika nr 1 do umowy - Szczegółowy wykaz godzin 

 

Pytanie 2 

W związku z niecałodobową ochroną obiektów proszę o wyjaśnienie: 
Jak ma być zorganizowana gospodarka kluczami w każdym z obiektów? Kto zamyka obiekt? 
Kto upoważniany do otwierania? Kto deponuje klucze? Gdzie znajduje się depozyt kluczy. 
 

Pytanie 3 

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności? 

 

Pytanie 4. 

Czy Zamawiający wymaga uzbrojonej grupy interwencyjnej? 

 

Pytanie 5 

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, 
Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii 
Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego 
pracownika? 

 

Pytanie 6 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia 
przetwarzania danych osobowych? Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego, jaki i 

Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór poniżej. 



 

 

Odpowiedź 1 

Szczegółowy wykaz godzin w załączeniu. 
 

Odpowiedź 2 

Informacje te są tajemnicą przedsiębiorstwa (Zamawiającego) i zostaną ujawnione  
stronie po zawarciu stosownej umowy. 

 

Odpowiedź 3 

Tak, dopuszcza, przy czym orzeczona niepełnosprawność pracownika wykonawcy nie  
może wskazywać na ograniczenia, które mogą wpływać na jakość realizowanych przez  
niego usług. 
 

Odpowiedź 4 

Tak grupa interwencyjna musi być uzbrojona – ( zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21.10.2011 r. w spr. zasad uzbrojenia specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 
i amunicji ). 

 

Odpowiedź 5 

Zgodnie z SWZ : „Zamawiający, zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę wszystkich osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, polegających na wykonaniu pracy w sposób 
określony w ustawie z dnia 26.06.1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2020 r. poz. 1320). Wymóg 
ten nie dotyczy czynności realizowanych przez grupy interwencyjne”. 

 

Odpowiedź 6 

Tak po akceptacji jej treści przez radców prawnych stron i IOD. 

 

                                                                 


