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MUZEUM POMORZA ŚRODKOWEGO W SŁUPSKU 
MUZEUM REJESTROWANE 

ul. Dominikańska 5-9, 76-200 Słupsk, tel. 59 842-40-81/2, faks 59 842-65-18 

www.muzeum.slupsk.pl; www.muzeum.swolowo.pl; www.muzeumkluki.pl; 

e-mail: muzeum@muzeum.slupsk.pl 

                                            

 
Słupsk, dnia  22 listopada 2021 r. 

Zamawiający:  Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku 

 76-200 Słupsk, ul. Dominikańska 5-9 
  

  Wykonawcy wszyscy  

Nr postępowania: MPŚ- IX.261.4.2021 

      

Pytania i odpowiedzi 

Dotyczy:  

 

 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie podstawowym bez 

negocjacji  na podstawie art. 275 pkt. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) zwanej dalej także „Pzp”  na zadanie pn. 

„Usługi ochrony osób i mienia oraz monitoringu elektronicznego w Muzeum Pomorza 

Środkowego w Słupsku” 

 

Muzeum Pomorza Środkowego w Słupsku informuje, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły 

następujące zapytania:  

 

Pytanie 1. 

Czy Certyfikat ISO może być potwierdzony za zgodność z oryginałem w wersji elektronicznej? 

Odpowiedź na pytanie 1: 

Zgodnie z treścią Specyfikacji Warunków Zamówienia ocenie zostanie poddana jakość świadczenia usług 

ochrony osób i mienia badana poprzez wdrożenie przez Wykonawcę i posiadanie ważnego certyfikatu 

systemu zarządzania jakością ISO w zakresie świadczenia usług objętych przedmiotem zamówienia. 

Wykonawca celem przyznania punktacji zobowiązany jest do złożenia oryginału powyższego certyfikatu bądź 

jego kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę, w formie elektronicznej lub w postaci 

elektronicznej opatrzonej podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. 

Komunikacja między Zamawiającym, a Wykonawcami odbywa się przy użyciu miniPortalu 

https://miniportal.uzp.gov.pl/, ePUAPu http://www.muzeum.slupsk.pl/BIP/index.php?id=525 lub poczty 

elektronicznej. 

 

Pytanie 2. 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy realizacji wszystkich godzin usługi ochrony fizycznej w ramach 

umowy o pracę? Tzn., że na Wykonawcy ciąży obowiązek oddelegowania pracowników realizujących usługę 

w ramach umowy o pracę w czasie urlopów czy zwolnień chorobowych? 

Odpowiedź na pytanie 2: 

Tak, zgodnie z pkt. 4.4. SWZ. 

 

http://www.muzeumkluki.pl/
https://miniportal.uzp.gov.pl/
http://www.muzeum.slupsk.pl/BIP/index.php?id=525
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Pytanie 3. 

W związku z wymogiem Zamawiającego określonym w treści SWZ oraz OPZ  w zakresie realizacji usługi 

bezpośredniej ochrony fizycznej przez kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, proszę o 

potwierdzenie, że zgodnie z brzmieniem z art. 26 pkt.3 ppkt. 7 oraz art. 33 pkt. 2 ustawy o ochronie osób i 

mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu usługi w zakresie 

bezpośredniej ochrony fizycznej przez osoby niepełnosprawne. 

W przeciwnej sytuacji Zamawiający dopuściłby się świadomego przyzwolenia Wykonawcom naruszania 

obowiązującego ładu prawnego, w szczególności: 

Art. 26 pkt. 3 ppkt. 7 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. 

„3. Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuję się osobę, która: 

(…)7) posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, stwierdzoną orzeczeniami 

lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła; 

Art. pkt. 33 pkt. 2 ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997r. 

„Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o wpis na listę kwalifikowanych pracowników 

ochrony fizycznej lub posiadająca taki wpis jest obowiązana dołączyć oświadczenie, złożone pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, że nie jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu 

przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (DZ. U. z 2020r. poz. 426 (…)” 

Odpowiedź na pytanie 3: 

Wykonawca winien realizować zamówienie zgodnie z zapisami SWZ oraz załącznika nr 4.1-4 do SWZ – 

Wzoru umowy i załącznika nr 8 do SWZ – Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia. 

 

Pytanie 4. 

Proszę o informację czy Zamawiający wymaga Grupy Interwencyjnej zgodnie z treścią SWZ w rozumieniu 

Rozporządzenia 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 czy w rozumieniu innego aktu prawnego? Jeśli w rozumieniu innego aktu 

prawnego proszę o jego podanie. 

Odpowiedź na pytanie 4: 

Zamawiający wymaga załogi - grupy interwencyjnej w rozumieniu Rozporządzenia 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 czy w rozumieniu 

innego aktu prawnego. 

 

 Odpowiedzi na pytania Wykonawców wprowadzone niniejszym pismem jest wiążące dla wszystkich 

wykonawców ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia. Zamawiający nie przedłuża terminu do 

składania ofert. Przedmiotowe pismo zostało opublikowane na stronie internetowej Muzeum 

www.muzeum.slupsk.pl oraz https://miniportal.uzp.gov.pl w dniu 22.11.2021r. 

 

                                                                                    Dyrektor 

                                                                                        Muzeum Pomorza Środkowego 

                                                                                     w Słupsku 

 

                                                                                        Marzenna Mazur 
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