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WYKONAWCY BIORĄCY UDZIAŁ
W POSTĘPOWANIU prowadzonym w trybie
przetargu
nieograniczonego
na
usługę
całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej
osób i mienia z monitoringiem systemów
alarmowych i dozoru obiektów: Sądu
Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w
Węgrowie, Sądu Rejonowego w Węgrowie
Zamiejscowy Wydział w Sokołowie Podlaskim
i Prokuratury Rejonowej w Sokołowie
Podlaskim oraz konwojowanie wartości
pieniężnych

ODPOWIEDŹ
na złożone zapytanie
Zamawiający – Sąd Rejonowy w Węgrowie informuje, iż do prowadzonego na podstawie art.
39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 907,
984 i 1047) zwanej dalej „ustawą” postępowania na „Usługę całodobowej bezpośredniej
ochrony fizycznej osób i mienia z monitoringiem systemów alarmowych i dozoru
obiektów: Sądu Rejonowego i Prokuratury Rejonowej w Węgrowie, Sądu Rejonowego
w Węgrowie Zamiejscowy Wydział w Sokołowie Podlaskim i Prokuratury Rejonowej w
Sokołowie Podlaskim oraz konwojowanie wartości pieniężnych” wpłynęło następujące
zapytanie:
Pytanie nr 1:
Czy firmy legalnie działające pod względem prawnym na rynku ochroniarskim jak wynika z
zapisów specyfikacji nie mogą brać udziału w przetargu publicznym jeżeli nie posiadają tzw.
Grupy interwencyjnej – i nie mogą skorzystać z podwykonawstwa.
Odpowiedź na pytanie nr 1:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował możliwością udzielenia wsparcia
ochrony stacjonarnej Grupą Interwencyjną w składzie dwuosobowym.
Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza możliwości
powierzenia wykonania części lub całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał całość zakresu przedmiotu zamówienia
własnymi siłami.
Istotne jest aby usługę ochrony w obiektach sądu wykonywał podmiot pozytywnie
zweryfikowany już na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, a taka

weryfikacja nie następuje w odniesieniu do podwykonawcy. Ponadto tylko kompleksowa
realizacja usługi zapewnia jego należyte wykonanie oraz faktyczny nadzór i koordynację nad
całością przedmiotu zamówienia. Umowa będzie podpisywana z jednym Wykonawcą, który
będzie ponosił odpowiedzialność za wszystkich pracowników ochrony.
Pytanie nr 2:
Czy w ustawie o Ochronie Osób i Mienia są zapisy prawne o tzw. grupach interwencyjnych.
Odpowiedź na pytanie nr 2:
Zapisy prawne dot. grup interwencyjnych zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Spraw
Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 roku w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz
ewidencjonowania broni i amunicji (Dz. U. z 2011r., Nr 245, poz. 1462).
Grupy Interwencyjne tak samo jak pozostali pracownicy ochrony podlegają Ustawie z dnia 22
sierpnia 1997r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005r., Nr 145, poz. 1221 j.t.).
Pytanie nr 3:
Czy Zamawiający w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia uważa podwykonawców
za tzw. grupy interwencyjne.
Odpowiedź na pytanie nr 3:
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował możliwością udzielenia wsparcia
ochrony stacjonarnej Grupą Interwencyjną w składzie dwuosobowym.
Zamawiający z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza możliwości
powierzenia wykonania części lub całości przedmiotu zamówienia podwykonawcom.
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał całość zakresu przedmiotu zamówienia
własnymi siłami.
Pytanie nr 4:
Dlaczego Sądy Okręgowe, Prokuratury Okręgowe inne bardzo ważne instytucje państwowe
dają możliwość skorzystania z podwykonawstwa w części.
Odpowiedź na pytanie nr 4:
Zamawiający nie jest osoba uprawnioną i nie może wypowiadać się w kwestii dopuszczania
przez inne instytucje udziału podwykonawców w postępowaniach.
Zamawiający skorzystał z przysługującego mu zgodnie z zapisami art. 36 ust. 5 ustawy Prawo
zamówień publicznych prawa, tj. z uwagi na specyfikę przedmiotu zamówienia nie dopuszcza
możliwości powierzenia wykonania części lub całości przedmiotu zamówienia
podwykonawcom. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca wykonał całość zakresu
przedmiotu zamówienia własnymi siłami.
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