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Radom, dnia 9.04.2019r.
PPUH „RADKOM” Sp. z o. o.

Tablica ogłoszeń
Strona internetowa
Wszyscy wykonawcy
WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym
o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 221 000 euro pn. „Usługa ochrony
fizycznej osób i mienia”, znak sprawy 8/2019.
W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 08.04.2019r. dotyczącym treści
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia
29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018r. poz. 1986 z
późn. zm.) Zarząd PPUH „RADKOM” Sp. z o. o. udziela poniższych wyjaśnień:

Pytanie nr 1
Co Państwo rozumieją pod pojęciem środki łączności bezprzewodowej szybkiego powiadamiania,
czy to może być telefon komórkowy czy inny środek łączności.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje,
bezprzewodowej.
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Pytanie nr 2
W SIWZ w punkcie 3,12 lit. b umieszczony jest wpis : Wykonawca zapewni umundurowanie i
wyposażenie pracowników ochrony; środki przymusu bezpośredniego wynikające z ustawy o ochronie
osób i mienia,
Pytanie 1 : czy wyżej przytoczony wpis tyczy się wszystkich pracowników świadczących usługę
ochrony mienia czy tylko pracowników Grupy Interwencyjnej.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż powyższy zapis dotyczy wszystkich pracowników świadczących usługę
ochrony.
Pytanie nr 3
W załączniku nr. W tabeli umieszczono wpis : Grupa interwencyjna zmotoryzowana i wyposażona w
środki przymusu bezpośredniego oraz łączności bezprzewodowej zewnętrznej i wewnętrznej
Pytanie 1 : Proszę informacje jakie Zamawiający ma na myśli środki bezpośredniego przymusu.
Odpowiedź:
Zamawiający wymaga środków przymusu bezpośredniego określonych w Ustawie z dnia 24.05.2013r.
o ośrodkach przymusu bezpośredniego i broni palnej.
Pytanie nr 4
Czy jest możliwe przeprowadzenie wizji lokalnej.
Odpowiedź:
Zamawiający wyraża zgodę na przeprowadzenie wizji lokalnej.

Pytanie nr 5
Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 2, cyt. „Czy w przypadku zadeklarowania przez
pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w
pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym
wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?”, dopuszcza taka możliwość. Tym samym
Zamawiający lamie Kodeks pracy. Godziny te powinny być traktowane jako godziny nadliczbowe.
Wnosimy o modyfikacje w tym zakresie.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, iż zmienia odpowiedź na pytanie nr 2 z Wyjaśnień treści SIWZ z dnia
08.04.2019r. - podtrzymuje zapisy SIWZ i dopuszcza tylko i wyłącznie umowy o pracę.

Pozostałe wymagania i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.
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