
 

 

 
                               Wrocław 11.05.2022 r. 
 
 

PLWSA 0437/2022 
 

                                      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. 
 

INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT 
 

 Na podstawie art. 137 ust 1 i 6 Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 poz. 1129 ze zm.) 
w związku ze zmianami treści SWZ i ogłoszenia Zamawiający przedłuża:  
 
Termin składania ofert: na dzień - 25.05.2022 do godz. 12:00 
 
Termin otwarcia ofert: na dzień - 25.05. 2022 do godz. 12:30 
 
Sprostowanie – Ogłoszenie zmian lub dodatkowych informacji zostało przekazane do publikacji w 
Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej w dniu 11.05.2022, celem publikacji. 
 
Informujemy ponadto, że w treści ogłoszenia oraz w treści SWZ (Rozdział 7 SWZ Informacja o warunkach 
udziału w postępowaniu, warunki dotyczące zdolności technicznej lub zawodowej Wykonawcy lit. b) zmianie 
ulega zapis dotyczący warunku udziału w postępowaniu oraz zapis w opisie przedmiotu zamówienia zawarty 
w ogłoszeniu w cz. II.2.4 pkt. 4 odpowiadający zapisowi w cz. IV pkt. 1 Załącznika 6.1 do SWZ – który ulega 
zmianie. Zmiany SWZ w tym zakresie zostaną upublicznione w terminie przewidzianym art. 137 ust. 5 PZP. 
 

II. 
 
Na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 PZP, przekazujemy treść zmian SWZ: 
 
zmiana nr 1 
(1) 
W Rozdziale 6 SWZ - Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 PZP dodaje się pkt. 6.8 w brzmieniu: 
„ 6.8. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się także Wykonawcę, w stosunku, do którego 

zachodzi którakolwiek z okoliczności wskazanych w: 
 

1) Ustawie z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania 
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego. 
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Na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy jw. z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza 
się: 

a.   wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w 
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie 
decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 
1 pkt 3 ustawy; 

b.   wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu 
ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu 
terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych 
w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim 
beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na 
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym 
mowa w art. 1 pkt 3 ustawy; 

c.   wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 
1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 
2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i 
rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 
24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę 
rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. 

 
2) Rozporządzeniu (UE) nr 833/2014 dotyczącym środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie:  
 
Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się Wykonawcę, w stosunku, do 
którego zachodzi podstawa wykluczenia przewidziana w art. 5k ust. 1 rozporządzenia 833/2014 w 
brzmieniu nadanym rozporządzeniem 2022/576. 
 
Na podstawie art. 5k ust. 1 rozporządzenia jw. zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania 
wszelkich zamówień publicznych lub koncesji objętych zakresem dyrektyw w sprawie zamówień 
publicznych, a także zakresem art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)–e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 
dyrektywy 2014/23/UE, art. 7 i 8, art. 10 lit. b)–f) i lit. h)–j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 
lit. b)–e) i lit. g)–i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)–d), lit. f)–h) i lit. j) dyrektywy 
2009/81/WE na rzecz lub z udziałem: 

a.   obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z siedzibą 
w Rosji; 

b.   osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub 
pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu; lub 

c.   osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod 
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu, 

w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w rozumieniu 
dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku, gdy przypada na nich ponad 10 % wartości 
zamówienia. 
 

UWAGA: Wykluczenie następować będzie na okres trwania ww. okoliczności (chyba, że przepisy 
szczególne – rozporządzenie i ustawa jw., stanowią inaczej). Zamawiający odrzuca ofertę wykonawcy 
wykluczonego.  

 
- pozostałe bez zmian 
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(2) 
W Rozdziale 8 SWZ - Wykaz podmiotowych środków dowodowych, za pkt. 8.2 dodaje się pkt. 8.2.1 w 
brzmieniu: 
„8.2.1 W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na podstawach 

wskazanych w pkt. 6.8 Wykonawca (i odpowiednio podwykonawca udostępniający zasoby oraz 
wykonawcy wspólnie ubiegający się o zamówienie) składa stosowne oświadczenie dodając je 
odpowiednio do treści Załącznika 3.1 A oraz 3.1. C (jeśli dotyczy) - na etapie składania ofert oraz do 
Załącznika 4.6 – składanego jako środek dowodowy na wezwanie Zamawiającego. Wykonawca może 
również złożyć stosowne oświadczenia oddzielnie od tych załączników tj. jako oddzielne oświadczenie 
dołączone do oferty a następnie jako oddzielne oświadczenie składane w celu potwierdzenia 
aktualności oświadczenia złożonego z ofertą”. 

 
- pozostałe bez zmian 
 
(3) 
W Rozdziale 13 SWZ - Opis sposobu przygotowania ofert, w pkt. 13.8 dodaje się ppkt 8 w brzmieniu: 
„8) Oświadczenie w celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania (i 

odpowiednio podwykonawca udostępniającego zasoby oraz wykonawcy wspólnie ubiegającego się o 
zamówienie), w związku z przesłankami wskazanymi w pkt. 6.8 SWZ, jeśli nie zostały ujęte w 
oświadczeniu, o którym mowa w ppkt. 2 powyżej. 

 
- pozostałe bez zmian 
 
zmiana nr 2 
 
(1) 
W Rozdziale 16 SWZ - Opis sposobu obliczenia ceny oferty, w pkt. 16.5 pod ppkt. 2 dodaje się treść w 
brzmieniu:  
„UWAGA:  

1) w okresie wskazanym w Załączniku nr 6.1 do SWZ (OPZ) cz. III pkt. 4 lit. a podstawowym wymiarem 
zlecenia na 2 ciągach są 24 h, co za tym idzie praca tych ciągów przez 24 h (w tym okresie) będzie 
rozliczana stawką zlecenia podstawowego;  

2) stawka za „nadgodziny” nie może być większa niż 10 % stawki podstawowej”. 
 
w pkt. 16.9 zmianie ulega zdanie drugie - jest: „Uznaje się wówczas, podobnie jak w pkt. 12 zdanie pierwsze.” 
powinno być: „Uznaje się wówczas, jak w pkt. 16.8 zdanie pierwsze.” 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
(2) 
Zmianie ulega arkusz kalkulacyjny - Załącznik nr 2.2 do SWZ:  
Zmiana polega na zmianie proporcji stawki nadgodzin w odniesieniu do stawki podstawowej tj. stawka za 
nadgodziny nie może przekraczać 10% wartości stawki podstawowej (dotychczas było: 20 %; zapis w cz. I pkt. 
2 załącznika), zmniejszeniu ilości nadgodzin przyjętych do wyliczenia ceny ofertowej do 5 000 h (dotychczas 
było 10 000 h; wskazane w tabeli 2 w cz. II załącznika), wraz z niezbędnymi zmianami porządkowymi 
(dostosowanie opisów). 
 
- Załącznik nr 2.2. ze zmianą zostaje opublikowany wraz z nn. pismem. 
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(3) 
Zmianie ulega formularz oferty. W Załączniku nr 2.1 do SWZ, w pkt. 2 ppkt. 2.1. jest: 
„[stawki w rozumieniu SWZ i arkusza kalkulacyjnego; „stawka za nadgodziny”: nie może być większa niż 20 % 
stawki podstawowej]”  
w konsekwencji powyższych zmian powinno być: 
„[stawki w rozumieniu SWZ i arkusza kalkulacyjnego; „stawka za nadgodziny” nie może być większa niż 10 % 
stawki podstawowej]” –   pozostałe bez zmian, 
 

– zmianę w Załączniku 2.1. (formularz oferty) należy nanieść samodzielnie, jeśli Wykonawca nie skoryguje 
zapisu, obowiązuje zapis i zasada wprowadzona niniejszą zmianą. 

 
zmiana nr 3 
W projekcie umowy (Załącznik 5.1. do SWZ), w § 2 zmianie ulega zapis w pkt. 33, dotychczasowy zapis 
zastępuje się nowym w brzmieniu: 
„33) zlecenie w nadgodzinach lub zlecenie nadgodzin – świadczenie wykraczające o od 1 do 8 godzin ponad 
podstawowy czas pracy:” 
 
- pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 4 
 
W projekcie umowy (Załącznik 5.1. do SWZ), w § 5 w ust 1 po ppkt. 2 jest: 

„- w zleceniu podstawowym: 
przez 16 godzin na dobę (podstawowy czas pracy) przy założeniu, że do obsługi jednego punktu 

kontroli bezpieczeństwa (ciągu) konieczna jest obsada trzyosobowa pracowników posiadających 

kwalifikacje i uprawnienia, o których mowa w załączniku nr 1 do Umowy (OPZ) ważne w momencie 

rozpoczęcia świadczenia usługi oraz przez cały okres realizacji usługi., 

- w nadgodzinach: 
przez 1 do 4 dodatkowych godzin (nadgodzin) na jednym lub na dwóch ciągach – odpowiednio do ilości 

godzin zleconych jako nadgodziny oraz ilości ciągów, których nadgodziny dotyczą tj. jednego lub dwóch 

ciągów, przy zachowaniu wymogów wobec obsady jak dla zlecenia podstawowego” 

zapis ten wykreśla się i zastępuje nowym w brzmieniu: 

„- w zleceniu podstawowym (podstawowy czas pracy): 
▪ przez 16 godzin na dobę dla trzech punktów kontroli bezpieczeństwa (ciągów) 
▪ a w okresie wskazanym w OPZ w cz. III pkt. 4 lit. a, przez 24 godziny na dobę dla 2 punktów 

kontroli bezpieczeństwa (ciągów) oraz przez 16 godzin na dobę dla jednego punktu kontroli 
bezpieczeństwa (ciągu) 

- przy założeniu, że do obsługi jednego punktu kontroli bezpieczeństwa (ciągu) konieczna jest 
obsada trzyosobowa pracowników posiadających kwalifikacje i uprawnienia, o których mowa w 
załączniku nr 1 do Umowy (OPZ) oraz dokumentacji przetargowej”. 
 

- w nadgodzinach: 
przez 1 do 8 dodatkowych godzin (nadgodzin) na jednym lub na dwóch ciągach – odpowiednio do ilości 

godzin zleconych jako nadgodziny oraz ilości ciągów, których nadgodziny dotyczą tj. jednego lub dwóch 

ciągów, przy zachowaniu wymogów wobec obsady jak dla zlecenia podstawowego, poza okresem 

wskazanym w OPZ w cz. III pkt. 4 lit. a, w którym nadgodziny nie występują.” 



 

Port Lotniczy Wrocław S.A. 

 

 

 

 

 

Strona 5 z 7 

-pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 5 
W projekcie umowy (Załącznik 5.1. do SWZ), w § 14 zmianie ulega: 
 
(1) 
w części (A) rezygnacja z pracy jednego ciągu, ust. 2 uzyskuje nowe brzmienie: 
„2. Wykonanie usługi zostanie ograniczone do pracy 2-ch ciągów oraz wszystkich czynności przewidzianych w 
ramach usługi kontroli bezpieczeństwa, przy czym: na każdym z ciągów mogą być zalecane nadgodziny (jeżeli 
wygaszenie przypada w okresie, w którym nadgodziny mogą zostać zlecone), jeżeli wygaszenie nastąpi w 
okresie, gdy dla 2 ciągów wymiarem podstawowym pracy są 24 h pracy to Zamawiający decyduje czy 
wygaszeniu podlega ciąg pracujący przez 16 h czy przez 24 h”. 
 
-pozostałe bez zmian. 
 
(2) 
w części (B) rezygnacja z pracy dwóch ciągów, ust. 9 uzyskuje nowe brzmienie: 
„9. Wykonanie usługi zostanie ograniczone do pracy 1-go ciągu oraz wszystkich czynności przewidzianych w 
ramach usługi kontroli bezpieczeństwa, przy czym: na pracującym ciągu mogą być zlecane nadgodziny (jeżeli 
wygaszenie przypada w okresie, w którym nadgodziny mogą zostać zlecone), jeżeli wygaszenie nastąpi w 
okresie, gdy dla 2 ciągów wymiarem podstawowym pracy są 24 h pracy to Zamawiający decyduje czy 
pozostawia czynny ciąg pracjący przez 16 h czy przez 24 h”. 
 
-pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 6 
Zmianie ulega treść wyjaśnienia udzielonego pismem PLWSA 0422/2022 na pytanie nr 12, które uzyskuje 
nowe brzmienie: 
  
„ad. pytanie 12 
W związku z brzmieniem § 14 ust. 8 i 15 w projekcie umowy (Załącznik 5.1. do SWZ) wyjaśniamy, że zgodnie 
z treścią SWZ wynagrodzenie za zlecenie w przypadku ograniczenia jest dwuskładnikowe:  
- w przypadku ust. 8 (wygaszenie jednego ciągu) – składa się ono z wynagrodzenia za pracę wykonaną na 
dwóch funkcjonujących ciągach - patrz ust. 8 pkt. 1 oraz wartości określonej w sposób opisany w ust. 8 pkt. 2 
tytułem wynagrodzenia za ciąg wygaszony, tj.: 

– 20 % wartości pracy 1 ciągu przez 16 h z obsadą 3 osób, przez 1 miesiąc,  

– a jeśli wygaszenie nastąpi w okresie, gdy dla 2 ciągów wymiarem podstawowym są 24 h pracy, 
     w zależności od decyzji Zamawiającego o tym, który ciąg podlega wygaszeniu:  

▪ 20 % wartości pracy 1 ciągu przez 16 h z obsadą 3 osób, przez 1 miesiąc, lub 
▪ jeśli wygaszeniu podlegałby ciąg pracujący przez 24 h: 20 % wartości pracy 1 ciągu przez 24 h z 

obsadą 3 osób, przez 1 miesiąc. 
- w przypadku ust. 15 (wygaszenie dwóch ciągów) – składa się ono z wynagrodzenia za pracę wykonaną na 
jednym funkcjonującym ciągach - patrz ust. 15 pkt. 1 oraz wartości określonej w sposób opisany w ust. 15 pkt. 
2 tytułem wynagrodzenia za dwa wygaszone ciągi tj.  

– 20 % wartości pracy 2 ciągów przez 16 h z obsadą 3 osób każdy, przez 1 miesiąc;  

– a jeśli wygaszenie nastąpi w okresie, gdy dla 2 ciągów wymiarem podstawowym są 24 h pracy, w 
zależności od decyzji Zamawiającego o tym, które ciągi podlegają wygaszeniu:  
▪ 20 % wartości pracy 1 ciągu przez 16 h z obsadą 3 osób, przez 1 miesiąc + 20 % wartości pracy 1 

ciągu przez 24 h z obsadą 3 osób, przez 1 miesiąc, lub 
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▪ jeśli wygaszeniu podlegałyby ciągi pracujące przez 24 h: 2 x 20 % wartości pracy 1 ciągu przez 24 
h z obsadą 3 osób, przez 1 miesiąc”. 

 
-pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 7 
W projekcie umowy (Załącznik 5.1. do SWZ), w § 14, na końcu, za ust. 15 dodaje się nową treść w brzmieniu: 
 
„(C) okres przejściowy (jeśli dotyczy) 

16. Jeśli Wykonawca nie jest podmiotem wykonującym wcześniejsze zamówienie na rzecz Zamawiającego w 
zakresie usługi kontroli bezpieczeństwa (tzn. nie jest wykonawcą dotychczasowym) i zgodnie z SWZ 
Rozdział 5 pkt. 5.4 rozpocznie świadczenie usługi jednocześnie z wykonawcą dotychczasowym, to w 
okresie od rozpoczęcia świadczenia do 1.10.2022 usługa może zostać ograniczona przez Zamawiającego 
do 1 lub 2 ciągów (por.: OPZ cz.IV pkt.8).  

17. Ograniczenie wskazane w ust. 16 nie stanowi ograniczenia, o którym mowa w cz. (A) i (B) niniejszego 
paragrafu, co za tym idzie, Wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu żadne dodatkowe wynagrodzenie. 

18. W okresie przejściowym Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za przepracowane faktycznie godziny – wg 
zasad i stawek wskazanych w § 12 Umowy. 

19. Wszystkie postanowienia i regulacje zawarte w OPZ stanowiącym załącznik nr 1 do Umowy, mają 
odpowiednie zastosowanie w tym okresie. 

20. Jeśli Wykonawca nie rozpocznie świadczenia jednocześnie z wykonawcą dotychczasowym, nie nastąpi 
ograniczenie, o którym mowa w ust. 16.”  

 
-pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 8 
W projekcie umowy (Załącznik 5.1. do SWZ), w § 20 ust 13 uzyskuje brzmienie: „Zmiany przewidziane treścią 
SWZ”. 
 
-pozostałe bez zmian. 
 
zmiana nr 9 
W związku ze zmianami wprowadzonymi pismem 0422 oraz niniejszym pismem, w celu ujednolicenia treści, 
zmianie ulega Załącznik 6.1. do SWZ: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (OPZ), przy czym zmiany 
wynikające lub związane niniejszym pismem w treści załącznika zaznaczono kolorem niebieskim (są to punkty 
lub zapisy w punktach, które zostały wprowadzone lub uzyskały nowe brzmienie: w cz. I pkt. 1 lit. q oraz pkt. 8, 
w cz. III pkt. 3 i 4, w cz. IV pkt. 1, 8, 9, 11 i 12), zaś zmiany wynikające z pisma 0422 oznaczono kolorem 
zielonym. 
 
Załącznik nr 6.1 do SWZ ze zmianami jw. zostanie opublikowany w całości, w terminie wskazanym w cz. I 
niniejszego pisma. 
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III. 
 

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

 

 

                           ZAMAWIAJĄCY 

 


