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 BR/3594/2022  Kraków, dnia 18.10.2022 r. 
Nr sprawy: BR-271-9/2022 (382) 
 
 

 
                          WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ  
 

 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Usługę ochrony osób i mienia  

w obiektach Fundacji Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie w 2023 r. 

 

 

1. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r Prawo zamówień 
publicznych, zwanej dalej p.z.p., Zamawiający udziela wyjaśnień na zadane  
w postępowaniu pytania: 

 

Pytanie 1: 
Czy używając określenia "własna" grupa interwencyjna Zamawiający  rozumie sytuację, w 

której grupa interwencyjna znajduje się w ramach struktury organizacyjnej Wykonawcy  

 i tym samym ogranicza możliwość zatrudnienia podwykonawcy w zakresie grupy 

interwencyjnej czy też pojęcie to zostało użyte w innym znaczeniu? Nigdzie w treści SWZ 

ani umowy nie wskazano, jakie czynności Zamawiający zastrzega do osobistego 

wykonania przez Wykonawcę, natomiast użycie pojęcia "własna"  może na to wskazywać. 

Jedynie  w formularzu oferty zał. nr 1 do SWZ pojawia się wzmianka o podwykonawcy. 

Dlatego uważamy, że konieczne jest wyjaśnienie tej kwestii i potwierdzenie, że grupa 

interwencyjna może być podmiotem współpracującym z Wykonawcą jako podwykonawca. 

W razie stwierdzenia, że Zamawiający zastrzega  do osobistego wykonania usługi 

czynności w zakresie grupy interwencyjnej  to wnosimy o zmianę i usunięcie wszędzie 

sformułowań "własna". Zwracamy bowiem uwagę, że zgodnie z art. 121 pzp możliwym jest 

zastrzeżenie obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań 

dotyczących m.in. usług.  Przy czym zgodnie z doktryną:  "Uprawnienie wynikające  

z tego przepisu nie jest nieograniczone. Jest ono limitowane przedmiotowo, gdyż 

może dotyczyć wyłącznie części zamówienia określonych jako kluczowe. Pojęcie 

„kluczowej części zamówienia” nie zostało zdefiniowane w ustawie, jednak jego wykładnię 

można odnaleźć w orzecznictwie. Za kluczowe części zamówienia należy uznać prace, 

które stanowią elementy danego zamówienia o takiej wadze i znaczeniu, że ich wykonanie 

wymaga osobistego zaangażowania wybranego wykonawcy, którego kompetencje oraz 

osobista odpowiedzialność wobec zamawiającego powinny zwiększyć szanse na 

wykonanie tego szczególnego elementu, a w następstwie również całego przedmiotu 

zamówienia, z należytą starannością (por. wyrok KIO z 27.05.2019 r., KIO 867/19, LEX nr 

2692286)." - tak  

W związku z powyższym prosimy o określenie czy Zamawiający dopuszcza udział 
Podwykonawców w zakresie podjazdu grupy interwencyjnej oraz nasienie zmian w 
specyfikacji. 
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Odpowiedź: 
Zamawiający używając określenia "własna" grupa interwencyjna Zamawiający  nie 
miał na myśli wymogu, by grupa interwencyjna pozostawała w strukturze 
organizacyjnej Wykonawcy. W związku z tym oczywiście Zamawiający dopuszcza 
udział Podwykonawców w zakresie przyjazdu grupy interwencyjnej 

 
 
Pytanie 2: 
Uprzejmie proszę o informację zwrotną gdzie są dostępne załączniki do uzupełnienia do 

poniższego postępowania: Fundacja Miejski Park i Ogród Zoologiczny w Krakowie Numer 

ogłoszenia: 2022/BZP 00391858 

Odpowiedź: 
Załączniki dostępne są pod adresem: https://zoo-krakow.pl/przetargi/usluga-ochrony-
osob-i-mienia-w-obiektach-fundacji-miejski-park-i-ogrod-zoologiczny-w-krakowie-w-
2023-roku/ 
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