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POSTĘPOWANIA 

                                                                                          
 

Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 
na podstawie art. 39 o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty 
określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo 
zamówień publicznych pn. „Ochrona i dozór mienia Akademii Techniczno - 
Humanistycznej”, nr procedury KN-ZZ-130/I/LJ/2016 

 
 
 
    I.  W związku z otrzymaniem pytania dotyczącego w/w postępowania powiadamiamy wszystkich 

uczestników postępowania o treści pytania i odpowiedzi zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 r. (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164). 

          
         PYTANIE II: 

Czas reakcji grupy interwencyjnej od chwili powiadomienia przez pracownika dozoru pełniące
cego lub użycia alarmu do momentu przyjazdu grupy 

interwencyjnej na miejsce wynosi maksymalnie 5 minut. Grupa Interwencyjna nie jest 
pojazdem uprzywilejowanym tylko zwykłym samochodem cywilnym czas dojazdu jest bardzo 
mocno wyśrubowany co może być odebrane że w tym przetargu moga startować tylko firmy 
które posiadają Grupy Interwencyjne na terenie Bielsko Białej wnosimy o zmianę czasu dojazdu 
z jednoczesnym wpisem że Grupa Interwencyjna będzie na obiekcie w możliwie najkrótszym 
czasie (w dzień do 15 minut, w nocy do 10 minut) z informacji które posiadam Karetka 
Pogotowia na Sygnale jako pojazd uprzywilejowany dojedzie do Państwa w 8 minut.  

 
ODPOWIEDŹ II: 

1. Zamawiający zmienia zapis o treści: 
        

       Czas reakcji Grupy Interwencyjnej od chwili powiadomienia przez pracownika dozoru 

pełniącego służbę na terenie Zamawiającego do momentu przyjazdu Grupy Interwencyjnej 

na miejsce nie będzie dłuższy niż 5 minut. 

 
     Aktualne brzmienie: 
 

           Czas reakcji Grupy Interwencyjnej od chwili powiadomienia przez pracownika dozoru 

pełniącego służbę na terenie Zamawiającego do momentu przyjazdu Grupy Interwencyjnej 

na miejsce nie będzie dłuższy niż 10  minut. 
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2. W związku z powyższym zmiany odnośnie czasu przyjazdu Grupy Interwencyjnej zostają 
wprowadzone w: 

 
2.1. SIWZ str. 3, ust. III, pkt. 5; 
2.2. Druku oferta, str. 3, ust. III, pkt. 1; 
2.3. Załączniku nr 1 pn. „Opis przedmiotu zamówienia”, str. 1 i 2, ust. I, pkt. 5; 
2.4. Załączniku nr 8 pn. „Wzór umowy”, str. 2, § 1, ust. 11. 

 
 

3. Zamawiający przekazuje nowe, aktualne formularze: SIWZ, Druk oferta, 
Załącznik nr 1 i Załącznik nr 8. 

 
4. Aktualne formularze: Druk oferta i Załącznik nr 1 należy wypełnić i złożyć w dniu 

składania ofert. 
 

  II.  Powyższe wyjaśnienia i wprowadzone zmiany stanowią integralną część SIWZ. 
 
 
 
 
 
  

    Z poważaniem 

                Przewodniczący Komisji Przetargowej 
                                                                       /-/ mgr inż. Lucyna Jakobsche 

 


