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WYJAŚNIENIA TRESCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
Dotyczy: postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym  
o wartości nieprzekraczającej wyrażoną w zł równowartość kwoty 214 000 euro pn. „Usługa ochrony 
fizycznej osób i mienia”, znak sprawy 8/2020. 

W związku z poniższymi pytaniami otrzymanym w dniu 30.04.2020r. 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  2019r. poz. 1843 z późn. 
zm.)  Zarząd  PPUH  „RADKOM” Sp.  z o. o. udziela poniższych wyjaśnień: 
 
Pytanie nr 1 
Proszę o podanie procedury w wypadku załączenia się systemu alarmowego p.poż. w czasie 
obecności jednego pracownika ochrony na poszczególnych posterunkach głównie w godzinach 
wzmożonego ruchu kołowo – osobowego.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż instrukcja postępowania w przypadku załączenia się systemu alarmowego 
p.poż, zostanie przekazana pracownikom ochrony.  
 
Pytanie nr 2 
Czy Zamawiający przewiduje zlecanie dodatkowych godzin ochrony w ramach umowy w sytuacjach 
nadzwyczajnych i jeśli tak to na jakich warunkach formalnych? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż dopuszcza zlecenie godzin dodatkowych na zasadach określonych  
w Ustawie Pzp. 
 
Pytanie nr 3 
W jaki sposób Zamawiający zabezpieczy warunki socjalne dla pracowników ochrony Wykonawcy np. 
przy poleceniu bezpośredniej ochrony fizycznej uszkodzonej maszyny na terenie składowiska 
odpadów?  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż zabezpieczenie warunków socjalnych dla ewentualnie wykonywanej 
czynności będzie takie samo jak dla pracowników ochrony na posterunku nr II.  
 
Pytanie nr 4 
Jaka będzie ilość niezależnych od siebie szlabanów obsługiwanych przez pracowników ochrony na 
poszczególnych posterunkach?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż ilość obsługiwanych szlabanów w danej chwili będzie w zależności od 
potrzeb. 
Posterunek I posiada 4 szlabany, posterunek II posiada 3 szlabany, posterunek III posiada 1 szlaban. 

 
Pytanie nr 5 
Proszę o potwierdzenie, iż na posterunku I pracownik ochrony zobowiązany jest jednocześnie 
jednoosobowo do wykonywania następujących czynności tj. rejestrowanie ruchu pojazdów 
wjeżdżających i wyjeżdżających, jednoczesnej obsługi ruchu pieszego w zakresie powiadomienia 



telefonicznego o przybyciu petenta, wpisania go do książki wejść/wyjść, wydania kamizelki oraz 
identyfikatorów a także lustracja wzrokowa do czasu przejęcia przez osobę do której się udaje oraz 
ochrona fizyczna obiektu poprzez obserwacje tego co dzieje się na systemie kamer.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 6 
Proszę o podanie średniej dla posterunku nr I przewidywanej liczby wjazdów i wyjazdów oraz średniej 
liczby osób do obsługi w czasie godzin pracy Zakładu.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż: 

a) średnia przewidywalna liczba wjazdów i wjazdów pojazdów dla posterunku I w ciągu doby 
wynosi 140. 

b) średnia przewidywalna liczba kontrahentów do obsługi w ciągu doby wynosi 20. 
 
Pytanie nr 7 
Jaka ma być kolejność wykonywania zadań według swoje ważności na poszczególnych posterunkach 
tj. obsługa wjazdu, obsługa wyjazdu, obsługa ruchu osobowego wejście, obsługa ruchu osobowego 
wyjście, obsługa alarmu p.poż., ochrona fizyczna obiektu w formie patrolowania terenu? 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż instrukcja zostanie przekazana pracownikom ochrony.  
 
Pytanie nr 8 
Czy pracownicy ochrony mają kontrolować bagaże osób opuszczających teren Zakładu?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż instrukcja zostanie przekazana pracownikom ochrony.  
 
Pytanie nr 9 
Czy Zamawiający przewiduje jednostronną zmianę regulaminu i zakresu obowiązków w trakcie 
obowiązywania umowy zwiększającą ilość wykonywanych czynności przez pracowników ochrony?  

 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie przewiduje jednostronnych zmian regulaminu i zakresu obowiązków w trakcie 
obowiązywania umowy zwiększającą ilość wykonywanych czynności przez pracowników ochrony, ale 
dopuszcza taką możliwość.  
 
Pytanie nr 10 
Czy zdaniem Zamawiającego liczba zadań do wykonania przez jednego pracownika ochrony  
w szczególności dla posterunku nr I  nie jest zbyt duża i wykracza poza percepcję i możliwości 
fizyczne jednej osoby. Jeżeli nie to prosimy o stosowne uargumentowanie.  
 
Odpowiedź: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy SIWZ. 
 
Pytanie nr 11 
W jaki sposób należy przedstawić zaświadczenie o niezaleganiu jeżeli jest ono opatrzone 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym (zaświadczenie otrzymane przez portal biznes.gov.pl)? 

 
Odpowiedź: 
Zamawiający informuje, iż Wykonawca składając wniosek o wydanie zaświadczeń o niezaleganiu z 
ZUS czy US za pośrednictwem portalu Biznes.gov.pl ma możliwość zaznaczenia we wniosku sposobu 
odbioru zaświadczania: np. osobiście w urzędzie,  pocztą na adres wskazany we wniosku aby zgodnie 
z wyborem Wykonawcy Urząd przygotował/ przesłał oryginał zaświadczenia  co pozwoli spełnić 
wymagania SIWZ . 
 
 



MODYFIKACJA TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
Kierownik Zamawiającego na podstawie  z art.  38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019r,  poz. 1843 z późn. zm.) dokonuje modyfikacji 
treści SIWZ: 
 
I.    W pkt. 13.1 b)  SIWZ jest:  

Termin składania ofert: do dnia 07.05.2020r. do godziny 10:15. 
 

powinno być: 

Termin składania ofert: do dnia 08.05.2020r. do godziny 10:15. 
 
II.    W pkt. 13.2 b)  SIWZ jest:  

Termin otwarcia ofert: w dniu 07.05.2020r. o godzinie 10:30. 
 
powinno być: 

  Termin otwarcia ofert: w dniu 08.05.2020r. o godzinie 10:30. 
 

 

Pozostałe wymagania  i zapisy SIWZ pozostają bez zmian.  

 
 

Kierownik Zamawiającego 
Zbigniew Banaszkiewicz - Wiceprezes Zarządu  

Łukasz Pacyna – Pełnomocnik Zarządu 
 


