
 

 

 
                               Wrocław 16.05.2022 r. 
 
 

PLWSA 0457/2022 
 

                                      Do wszystkich zainteresowanych 
 
Dot. przetargu na zadanie pod nazwą:  
Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław 
Nr nadany sprawie: 2/2022/NZP 
 

I. 
Na podstawie art. 137 PZP oraz w nawiązaniu do pisma PLWSA 0437/2022 z dn. 11.05.2022, w 

związku z publikacją Sprostowania – Ogłoszenia zmian lub dodatkowych informacji przekazanego do 
publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.05.2022, przekazujemy zmiany treści SWZ w 
zakresie: 
 
zmiana nr 1 
 
(1) 
W Rozdziale 7 SWZ (Informacja o warunkach udziału w postepowaniu) w pkt 7.1. ppkt. 2 lit. „b” było: 
 
„b) Minimalne wymogi dotyczące personelu: 
 

Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 9 osób w tym co 

najmniej 3.-y kobiety oraz co najmniej 2-e osoby nadzorujące  

(zwane też: „OKB -koordynatorami”), z których każda: 

− posiada ważne uprawnienia do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w zakresie 11.2.3.1 i 
11.2.3.3. zał. do rozp. RWK (UE)2015/1998,  

− posiada ważny wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, 
− posiada szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu, nadzoru i patroli, 
− ważne sprawdzenie przeszłości, 
− spełnia inne, nie wymienione powyżej wymogi niezbędne w świetle obowiązujących przepisów 

do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (szkolenia 11.3.1 lit. b), 11.4.1.  
     zał. do rozp. RWK (UE) 2015/1998.) 

 
Wymaga się, aby co najmniej 70 % ze wszystkich wykazanych osób (min 6 osób) posiadło legitymację osoby 
dopuszczonej do posiadania broni. 
Wymaga się, aby w wypadku tzw. „OKB-koordynatorów” (co najmniej 1 osoba na każdą zmianę pełnionej 
służby) posiadała szkolenie osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki kontroli w zakresie 
ochron; 

 
oraz 
Wymaga się aby przez cały okres świadczenia Wykonawca zapewnił odpowiednią ilość osób, mężczyzn i 

kobiet zdolnych do wykonania zamówienia jako OKB lub OKB-koordynator, w tym osób posiadających 

legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni, aby zapewnić zastępstwo dla osób dedykowanych do 
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realizacji zamówienia w wypadku ich niedyspozycji, przerw pracowników w czasie pracy, zakończenia 

stosunku pracy etc. oraz, że będą one kierowane na zastępstwo niezwłocznie w celu zapewnienia ciągłości i 

płynności wykonania zadania przyjętego do realizacji".  

zapis ten wykreśla się i zastępuje nowym w brzmieniu: 
 

„b) Minimalne wymogi dotyczące personelu: 
 
Wymaga się, aby Wykonawca wykazał, że skieruje do realizacji zamówienia co najmniej 12 osób w 
tym co najmniej 4.-y kobiety oraz co najmniej 3-y osoby nadzorujące (zwane też: „OKB -
koordynatorami”), z których każda: 
 

− posiada ważne uprawnienia do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w zakresie 11.2.3.1 i  
11.2.3.3. zał. do rozp. RWK (UE)2015/1998, 

− posiada ważny wpis na listę kwalifikowanego pracownika ochrony fizycznej, 
− posiada szkolenie osób przeprowadzających kontrolę dostępu nadzoru i patroli, 
− ważne sprawdzenie przeszłości, 
− spełnia inne, nie wymienione powyżej wymogi niezbędne w świetle obowiązujących przepisów 

do prowadzenia kontroli bezpieczeństwa w lotnictwie cywilnym (szkolenia 11.3.1 lit. b), 11.4.1. 
zał. do rozp. RWK (UE) 2015/1998.) 
 

Wymaga się, aby co najmniej 75 % ze wszystkich wykazanych osób (min 9 osób) posiadało 
legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni. 
Wymaga się, aby w wypadku tzw. „OKB-koordynatorów” (co najmniej 1 osoba na każdą zmianę 
pełnionej służby) posiadała szkolenie osób bezpośrednio nadzorujących osoby stosujące środki 
kontroli w zakresie ochrony. 

 
oraz 
Wymaga się aby przez cały okres świadczenia Wykonawca zapewnił odpowiednią ilość osób, 
mężczyzn i kobiet zdolnych do wykonania zamówienia jako OKB lub OKB-koordynator, w tym osób 
posiadających legitymację osoby dopuszczonej do posiadania broni, aby zapewnić zastępstwo dla 
osób dedykowanych do realizacji zamówienia w wypadku ich niedyspozycji, przerw pracowników w 
czasie pracy, zakończenia stosunku pracy etc. oraz że będą one kierowane na zastępstwo 
niezwłocznie w celu zapewnienia ciągłości i płynności wykonania zadania przyjętego do realizacji”. 
 

            - pozostałe bez zmian 
 
(2) 
W konsekwencji zmiany jw., zmianie ulega wykaz personelu - Załączniku nr 4.2 do SWZ, w cz. I jest: 
 

„Składając ofertę w postępowaniu w przetargu na usługi społeczne prowadzonym przez Port Lotniczy 
Wrocław S.A. pn.: „Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław” oświadczam, 
że do wykonania zamówienia dedykujemy zespół osób (co najmniej 9 osób w tym co najmniej 3 kobiety oraz 
co najmniej 3 koordynatorów, a także co najmniej 6 osób posiadających uprawnienia 11.2.3.3 zał. do RWK 
2015/1998) wykazanych poniżej, zdolnych do wykonania zamówienia, które spełniają wymogi postawione w 
przetargu” 
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zapis ulega zmianie na: 
 

„Składając ofertę w postępowaniu w przetargu na usługi społeczne prowadzonym przez Port Lotniczy 
Wrocław S.A. pn.: „Usługa kontroli bezpieczeństwa osób i bagażu w Porcie Lotniczym Wrocław” oświadczam, 
że do wykonania zamówienia skierujemy zespół osób (co najmniej 12 osób w tym co najmniej 4 kobiety 
oraz co najmniej 3 koordynatorów, a także co najmniej 9 osób posiadających uprawnienia 11.2.3.3 zał. do 
RWK 2015/1998) wykazanych poniżej, zdolnych do wykonania zamówienia, które spełniają wymogi 
postawione w przetargu”.  
 
a ponadto: 
w konsekwencji zmiany (1) oraz powyższej, zmianie ulega ilość tabel (w odniesieniu do osób) w dalszej części 
Załącznika wykaz personelu; ilość tabel zwiększa się odpowiednio do ilości osób (w tym: kobiet, 
koordynatorów i osób posiadających uprawnienia 11.2.3.3 zał. do RWK 2015/1998) - pozostałe bez zmian, 

 

– zmianę w Załączniku 4.2. (wykaz personelu) należy nanieść samodzielnie przez zmianę zapisu jw., oraz 
odpowiednie dostosowanie ilości tabel. 

 
zmiana nr 2 
 
Jednocześnie z nn. pismem publikujemy Załącznik nr 6.1 do SWZ po zmianie, którego treść jest wiążąca dla 
Wykonawców. 
 
Na podstawie z cz. I pisma 0437 zmianie uległa treść Załącznika nr 6.1. do SWZ (Szczegółowy opis 
przedmiotu zamówienia (OPZ)), tj. zmianie uległy punkty lub zapisy w punktach uzyskały nowe brzmienie, lub 
wprowadzono nowe zapisy w:  
(1) w cz. I pkt. 1 lit. q oraz pkt. 8,  
(2) w cz. III pkt. 3 i 4,  
(3) w cz. IV pkt. 1, 8, 9, 11 i 12,  
- w treści Załącznika 6.1. „po zmianie”, dodatkowo punkty te oznaczono kolorem niebieskim, zaś zmiany 
wcześniejsze, wynikające z pisma 0422 oznaczono kolorem zielonym (tam, gdzie oznaczenie takie było 
możliwe). 
 
zmiana nr 3 
Do treści SWZ wprowadza się zmianę porządkową w zakresie dostosowania zapisów SWZ do zmiany 
terminów wskazanych pismem 0437: 
 
W Rozdziale 17 SWZ (Sposób oraz termin składania ofert), w pkt. 17.1. zmianie ulega termin składania ofert 
na: „do dnia 25.05.2022 r. do godz. 12:00” – pozostałe be zmian. 
 
W Rozdziale 18 SWZ (Termin otwarcia ofert), w pkt. 18.1. zmianie ulega termin otwarcia ofert na: 
„dnia 25.05.2022 r. o godz. 12:30” – pozostałe be zmian. 
 

II. 
1. Zmiany i wyjaśnienia zawarte w niniejszym piśmie są wiążące dla Wykonawców. 
2. Zmiany wprowadza się przez uznanie – niniejszym pismem. 
           

                           ZAMAWIAJĄCY 

 


