
 

Centralne Muzeum Jeńców Wojennych 
45–017 Opole, ul. Minorytów 3, tel./fax +48 77 453 78 72, 77 453 92 16 

www.cmjw.pl 
 

 
Wasze pismo z dnia Znak Nasz znak Data 

  26.1.1.2022 Opole, 9.02.2022 r. 
 

Wykonawcy biorący udział 

w postępowaniu 

 

Wyjaśnienia nr 2 

na wnioski Wykonawców dotyczące wyjaśnienia treści SWZ 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym 

(nr ogłoszenia 2022/BZP 00040584/01 z 28.01.2022 r.) na ochronę osób i mienia w obiektach będących we 

władaniu Centralnego Muzeum Jeńców Wojennych 

strony internetowa prowadzonego postępowania: https://miniportal.uzp.gov.pl/ 

http://cmjw.biuletyn.info.pl/319/133/postepowania-o-wartosci-mniejszej-niz-progi-unijne.html 

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 

2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, 

Wykonawcy zwrócili się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ. 

Zgodnie z zapisami art. 284 ust. 6 ustawy Pzp Zamawiający udostępnia na stronie internetowej prowadzonego 

postępowania treść zapytań wraz z wyjaśnieniami. 

W związku z powyższym, Zamawiający udziela wyjaśnień. 

Zapytanie Wykonawcy nr 4 z 8.02.2022 r. : 

„W związku z zapisem SWZ zawartym w pkt. III.5 oraz odpowiedziami na zadane przez Wykonawców 

pytania z dnia 07.02.2022 r., prosimy o potwierdzenie, że Zmawiający nie wyraża zgody na korzystanie 

z podwykonawstwa w zakresie grupy interwencyjnej SUFO. Nie może budzić wątpliwości, iż użyte w SWZ oraz 

w piśmie z odpowiedzią stwierdzenia, iż Zamawiający zastrzega obowiązek osobistego wykonania przez 

wykonawcę kluczowych części zamówienia, tj. fizycznej bezpośredniej ochrony osób i mienia, objętych 

udzieloną koncesją MSWiA, wprost wskazują, na odwołanie się do art. 3 ustawy o ochronie osób i mienia 

z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. 1997 nr 114 poz. 740 z późn. zm.), który definiuje usługę bezpośredniej 

ochrony fizycznej jako: stałą (wykonywaną przez pracowników ochrony będących stale w bezpośredniej 

kontakcie z ochranianym mieniem lub osobami), doraźną (wykonywaną przez grupy interwencyjne, które 

reagują dopiero w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia ochranianego mienia lub osób), 

polegającą na stałym dozorze sygnałów przesyłanych, gromadzonych i przetwarzanych w elektronicznych 

urządzeniach i systemach alarmowych (potocznie nazywanych monitoringiem) oraz polegającej na 

konwojowaniu wartości pieniężnych oraz innych przedmiotów wartościowych lub niebezpiecznych (nie 

występujących w przedmiotowym zadaniu). Skoro Zamawiający określił kluczowe części zamówienia jako 

fizyczną bezpośrednią ochronę osób i mienia, a jak zostało do wykazane powyższej, w ramach tego 

stwierdzania mieszczą się także usługi grupy interwencyjnej SUFO, to ta część zamówienia nie może być 

powierzona podwykonawcom.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Ad 1. 

 Zmawiający potwierdza, iż nie wyraża zgody na korzystanie z podwykonawstwa w zakresie grupy 

interwencyjnej SUFO. 

Zamawiający informuje, że wyjaśnienia treści SWZ stają się integralną częścią specyfikacji i są 

wiążące przy składaniu ofert. 
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