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Poznań, dn. 16 grudnia 2022 r. 
 

Nr sprawy: TN-ZP.271.2.2022 

 
 

Zawiadomienie 
 

o zapytaniach do SWZ, udzielonych odpowiedziach oraz modyfikacja SWZ 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia, pn.: „Ochrona osób i mienia w obiekcie 
Teatru Nowego im. Tadeusza Łomnickiego w Poznaniu przy ul. Dąbrowskiego 5 ,oraz 
Krasińskiego 8A”. 

 
 
 

 

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 
2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710) informuje, iż 
otrzymał zapytania do SWZ, w wyniku których udziela odpowiedzi oraz odpowiednio 
modyfikuje zapisy SWZ. 

Zapytanie nr 1 

Proszę o skorygowanie terminu wykonania zamówienia – w SWZ rozdz. II pkt. 6. podano „do 

31.13.2023 r.”. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający koryguje ww. omyłkę pisarską zgodnie z treścią ogłoszenia o zamówieniu, tj. na: 
„do 31.12.2023 r.” 

Zapytanie nr 2 

Proszę o skorygowanie opisu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w SWZ rozdz. III pkt. 6 – 

obecnie jest podane „Termomodernizacja”. 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający koryguje ww. omyłkę i nadaje w Rozdz. III pkt 6 ppkt 4) SWZ 6 treść:  
Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu (PLN) należy wpłacić przelewem na następujący 
rachunek bankowy nr: 68 1090 1362 0000 0000 3601 7871 z dopiskiem: „Zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy TN-ZP.272.2.2022”. W przypadku wniesienia zabezpieczenia 

należytego wykonania umowy w formie innej niż pieniężna - oryginał dokumentu 
potwierdzającego wniesienie zabezpieczenia należy przekazać Zamawiającemu przed 
podpisaniem umowy” 
- zgodnie z zapisem projektowanych postanowień umowy. 
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Zapytanie nr 3 

Proszę o informację, czy zamawiający dopuszcza realizację usługi przez osoby posiadające orzeczenie 

o niepełnosprawności – zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej  

i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz.721, z późn. zm.) 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zabronił ani nie ograniczył ww. w dokumentacji postępowania. 

Zapytanie nr 4 

Proszę o informację, czy wskazany przez Zamawiającego wymóg zatrudnienia osób na umowę  

o pracę oznacza, że każda roboczogodzina pracy osób wykonujących usługę musi być wypracowana  

w ramach umowy o pracę i Zamawiający nie dopuszcza w tym zakresie zawarcia z takimi osobami 

umów cywilnoprawnych? 

 
Odpowiedź: 
Zgodnie z art. 95 ust. 1 uPzp zamawiający stawia wymóg w zakresie zatrudnienia przez 
wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, zatrudnionymi w wymiarze pełnego etatu na 
podstawie umowy o pracę, które będą wykonywać pracę w sposób kreślony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy w zakresie czynności: ochrona osób i mienia. 
(Rozdz. II pkt 3 SWZ oraz § 1 ust. 6 projektowanych postanowień umowy). 

Zapytanie nr 5 

Proszę o sprecyzowanie, czy dla potwierdzenia zdolności technicznej lub zawodowej wymóg 

dysponowania paralizatorem dotyczy paralizatora o średniej wartości prądu w obwodzie 

nieprzekraczającej 10 mA? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 

Zapytanie nr 6 

Czy Zamawiający wymaga od Wykonawcy podpisania umowy z Państwową Strażą Pożarną? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wymaga. 

Zapytanie nr 7 

Czy Zamawiający wymaga, aby Grupa Interwencyjna była wyposażona w broń? 

Odpowiedź: 
Zamawiający nie zmienia zapisów SWZ. 
 

Zatwierdzam: 

 
Jacek Nadarzyński 

Z-ca Dyrektora 
 


