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                                                                                          UCZESTNICY                                                             

POSTĘPOWANIA 

                                                                                     

      

Dotyczy: Postępowania na usługi społeczne prowadzone na podstawie art. 138o ustawy Prawo 

zamówień publicznych o wartość zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej 

w art. 138 g ust. 1 pkt. 1 w/w ustawy pn. „Ochrona i dozór mienia Akademii 

Techniczno - Humanistycznej”, nr procedury KN-ZZ-204/II/LJ/2017 

 

 

  I. W związku z otrzymaniem pytań dotyczących w/w postępowania powiadamiamy wszystkich 

uczestników postępowania o treści pytań i odpowiedzi zgodnie z Rozdziałem VII ust. 3 

Ogłoszenia o zamówieniu. 

          

                 PYTANIE I: 

1) W związku z obowiązkiem wyposażenia posterunków w łączność radiową z własną 

całodobową bazą monitorowania i kierowania, umożliwiającą wezwanie grup 

interwencyjnych, chciałbym zapytać czy Zamawiający dopuszcza inne formy 

natychmiastowej łączności z bazą monitorowania takie jak np. telefonia komórkowa 

lub piloty napadowe, które umożliwiają natychmiastowe wezwanie grupy interwencyjnej? 

2)  W załączniku nr 1. Pkt 10.3 dotyczącym OPZ, Zamawiający informuje o obowiązkowym 

szkoleniu osób skierowanych do realizacji usługi z Ochrony Danych Osobowych. Proszę 

o informację kto przeprowadza takie szkolenie i czy jest ono związane z dodatkowym 

kosztem, jeżeli tak, to jakim? 

3)  W trakcie organizowania imprez na terenie ATH Wykonawca zobowiązany jest zapewnić 

dodatkową obsadę posterunków. Proszę o informację jaka dodatkowa ilość osób będzie 

wymagana przez Zamawiającego, na jaki okres czasu oraz czy wskazane imprezy traktowane 

są jako imprezy masowe? Jaką ilość imprez Zamawiający przewiduje w okresie realizacji 

umowy? Czy dodatkowe wzmocnienie zostanie rozliczone dodatkowo czy Wykonawca 

powinien ująć koszty z nim związane w cenie ryczałtowej? 

 

   ODPOWIEDŹ I: 

          Ad. 1      

 W Załączniku nr 1 Rozdział I, ust. 9 Zamawiający wymaga wyposażenia posterunków w: 

          łączność radiową z własną całodobową bazą monitorowania i kierowania,                   

umożliwiającą wezwanie grup interwencyjnych.  

 

 Ad. 2    

 Szkolenie z Ochrony Danych Osobowych przeprowadzi Zamawiający i jest ono nieodpłatne. 
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       Ad. 3  

W trakcie organizowania imprez na terenie ATH Wykonawca zapewni dodatkową obsadę 

posterunków w liczbie ok. 2 - 3 osób. 

Maksymalny okres czasu obsady na jedną imprezę 12 godz. Wskazane imprezy nie są 

traktowane jako imprezy masowe. 

W okresie realizacji umowy Zamawiający przewiduje 4 do 5 imprez w zależności od potrzeb 

Uczelni. 

Dodatkowa obsada posterunków będzie rozliczana dodatkowo za każdą godzinę wg stawki 

wskazanej w ofercie, w Załączniku nr 2 dla pracownika portierni.  

 

 

     II.  Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część Ogłoszenia o zamówieniu. 

 

 
 
  

    Z poważaniem 

                  Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                /-/ mgr inż. Lucyna Jakobsche 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


