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 Zielona Góra, 2 listopada 2015 
Zamawiaj ący:  
Centrum Biznesu sp. z o.o. 
z siedzibą w Zielonej Górze, ul. Bohaterów Westerplatte 23, 
REGON 970507305, NIP 929-010-07-07, kapitał zakładowy 4.870.000,00 zł, 
wpisane przez Sąd Rejonowy w Zielonej Górze Wydział VIII Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem 0000061978 
telefon: 68 324 25 71, faks: 68 322 10 50, adres e-mail: cb@centrumbiznesu.zgo.pl  
 
Numer sprawy nadany przez zamawiającego: CB/TM/05/2015  
Dotyczy przetargu nieograniczonego na usług ę ochrony fizycznej w budynku Centrum 
Biznesu przy ul. Bohaterów Westerplatte 23 w Zielon ej Górze”. 

 
Pytanie 1.  
„Działając na podstawie art. 38 ust. 1. ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie następujących zapisów SIWZ w postępowaniu: 
1. Zwracamy się z prośbą zniesienia zakazu powierzenia podwykonawstwa w zakresie wsparcia 
przez patrol interwencyjny. Uważamy, iż ww. wymóg nie jest niezbędny do prawidłowej realizacji 
zamówienia i prowadzi do ograniczenia konkurencji, co w efekcie uniemożliwi wielu firmom 
złożenie oferty w ww. postępowaniu. Stawianie ww. wymogu jest sprzeczne z treścią art. 7 
ustawy.”  
Odpowied ź 1. 
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy. W związku z powyższym wprowadza się 
następujące zmiany w Instrukcji postępowania zawartej w SIWZ: 
1. Ust. 1.2 otrzymuje nowe brzmienie: 
„Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę. Zakres zamówienia planowany do powierzenia 
podwykonawcom należy wskazać w formularzu oferty. Brak takiego wskazania będzie traktowany 
jako deklaracja samodzielnej realizacji zamówienia przez wykonawcę. 
2. W ust. 16 Wzór umowy o realizację zamówienia, w § 6 po ust. 3. dodaje się ust. 4. o treści: 
„4. Wykonawca nie będzie mógł zwolnić się od odpowiedzialności względem Zamawiającego 
z powodu, że niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez Wykonawcę było 
następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań wobec Wykonawcy przez 
jego kooperantów/podwykonawców.” 
Ponadto, w Dokumentacji ofertowej zawartej w SIWZ wprowadza się następującą zmianę: 
W Druku nr 1 - Oferta po ust. 8. dodaje się ust. 9. o następującej treści: 
„9. Oświadczamy, że umowę wykonamy (należy wybrać jeden spośród dwóch poniższych 
wariantów) samodzielnie *) lub z udziałem podwykonawców *). W przypadku udziału 
podwykonawców, zamierzamy im powierzyć następującą część zamówienia: …………………….” 
 
Pytanie 2. 
„Czy przez grupę interwencyjną Zamawiający rozumie również patrol interwencyjny składający 
się z 1 uzbrojonego pracownika?” 
Odpowied ź 2. 
Nie. Termin „grupa interwencyjna” należy rozumieć w ujęciu § 1 ust. 3 Rozporządzenia Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji z 21 października 2011 w sprawie zasad uzbrojenia 
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz 
ewidencjonowania broni i amunicji (t.j. Dz.U. z 2015, poz. 992). Grupa interwencyjna składa się 
z co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony. 
 

Ponieważ powyższe zmiana nie prowadzi do zmiany treści ogłoszenia i nie jest konieczna 
zmiana terminu składania ofert - pozostawia się go bez zmian. 


