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l.dz. 1544/2020/W 

 Wrocław dn. 06 maja 2020 

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie 

usług ochrony osób i mienia w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu przy 

ul. Stabłowickiej 147”, nr sprawy TZ.271.11.2020. 

 

 

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostało złożone pytanie.  

W związku z tym zgodnie z art. 38 ustawy PZP (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) 

Zamawiający przekazuje treść pytania wraz z wyjaśnieniem oraz zmianami. 

 

Pytanie 1: 

Proszę o odpowiedź na poniższe pytanie dotyczące przetargu na świadczenie 

usług ochrony osób i mienia w obiektach Zamawiającego we Wrocławiu przy ul. 

Stabłowickiej 147. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca bezwzględnie 

musiał być uprawniony do udzielania ulgi we wpłatach na PFRON. W SIWZ nie 

ma o tym mowy. Jest tylko wzmianka w §5 ust. 7 wzoru umowy? 

Odpowiedź 1: 

Zamawiający wymaga aby Wykonawca bezwzględnie musiał być uprawniony do 

udzielania ulgi we wpłatach na PFRON. 

 

Pytanie 2: 

Wnoszę o zmniejszenie wymaganej wartości polisy ubezpieczeniowej do 

wysokości 5 mln przez cały okres realizacji usługi. 

Odpowiedź 2: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 3: 

Czy możliwym jest uzyskać od Państwa informację, w jakim zakresie przedmiotu 

zamówienia realizowane było w ostatnim okresie 12 m-cy? 

Czy był to zakres minimalny, maksymalny, a może pośredni? 

Odpowiedź 3: 

W okresie ostatnich 12 m-cy usługa realizowana była w zakresie: 

- 4 posterunki całodobowe; 

- 1 posterunek obchodowy (pon-pt 16:00-8:00, weekendy i dni wolne 

całodobowo). 
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Pytanie 4: 

W związku z wymogiem posiadania ukończonego kursu inspektora ochrony 

ppoż., proszę o informację, czy Wykonawca dobrze rozumie, Ze musi to 

posiadać min jedna osoba na zmianie (na posterunku obchodowym) - 

wytypowana przez Wykonawcę jako osoba nadzorująca? Rozumiemy, ze musi to 

być potwierdzone dokumentem ukończenia takiego kursu? co w momencie gdy 

w okresie od wyboru Wykonawcy ww/w postępowaniu do rozpoczęcia usługi 

(zaledwie 6 dni od otwarcia ofert) nie będzie możliwości zrobienie pracownikom 

takiego kursu we Wrocławiu - tym bardziej z uwagi na panującą pandemię? 

Odpowiedź 4: 

Pracownik Ochrony nadzorujący w całości teren i mienie Zamawiającego 

(pracownik obchodowy) musi spełniać następujące warunki: 

•posiadać ukończone szkolenie z zakresu ochrony ppoż 

W związku z udzieloną odpowiedzią doknuje się modyfikacji Opz (zmieniony Opz 

w załączeniu do odpowiedzi). 

 

Pytanie 5: 

Czy wszystkie 4 posterunki całodobowe mają być wyposażone w laptop z 

dostępem do internetu? 

Odpowiedź 5: 

Tak, laptop z dostępem do internetu powinien być dostępny na każdym 

posterunku tj w bud 1A (pracownik obchodowy), 1BC,  2,  3,  4. 

 

Pytanie 6: 

Co Zamawiający ma myśli pisząc: Wykonawca zapewni całodobowy monitoring 

drogą radiową i telefoniczną lokalnych systemów sygnalizacji włamania i 

napadu? czy chodzi tylko o przekierowanie sygnału z istniejących już systemów 

Zamawiającego i monitorowanie ich przez cały okres realizacji usługi? Czy w 

zakresie wykonawcy jest dostarczenie jakiegoś sprzętu i montaż jak np. 

nadajnika? Prosimy o doprecyzowanie 

Odpowiedź: 

Montaż nadajników oraz monitorowanie systemu SSWiN drogą 

radiową/telefoniczną leży po stronie Wykonawcy 


