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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 III: 

 

1. Prosimy o udzielenie informacji, co Zamawiający rozumie przez ubiór firmowy, w który 

zobligowany jest Wykonawca wyposażyć swoich pracowników? Czy ma to być tylko koszula 

z oznaczeniem, np. ochrona, czy jednak Zamawiający wymaga kompletnego ubioru 

dedykowanego do określonej pory roku? 

2. Co Zamawiający rozumie jako inne elementy umożliwiające pełnienie służby, określone jako 

wyposażenie posterunków? 

3. W załączniku nr 2 Zamawiający umieścił w Tabelach informację nt. obsady portierni i szatni, 

prosimy o wyjaśnienie co oznaczają zawarte w tabelach informacje ilościowe? 

Czy Zamawiający przez to rozumie wymaganą osób przeznaczonych do realizacji usługi 

na poszczególnych portierniach/szatniach?  

 

 

 ODPOWIEDŹ III: 

      Ad. 1      

  Zamawiający wymaga kompletnego ubioru dedykowanego do określonej pory roku. 

 

       Ad. 2    

Inne elementy umożliwiające pełnienie służby to np. środki przymusu, kamizelki odblaskowe, 

gaz obezwładniający. 
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Ad. 3  

Wymagana przez Zamawiającego obsada portierni: jedna osoba na 12 h czyli dwie osoby na dobę 

– zgodnie z Załącznikiem 1 pn.: „Opis przedmiotu zamówienia”.  

Wskazana w Załączniku 2 pn.: „Szczegółowa wycena” ilość osób na portierniach miała 

przedstawić ilość osób potrzebnych u Wykonawcy do spełnienia wymagania Zamawiającego, 

ze względu na przepisy prawa o dobowym wymiarze odpoczynku pracownika i nie wpływa 

na wyliczenie wartości oferty.  

Wiążące dla Wykonawcy jest wymaganie wskazane w Załączniku nr 1 Rozdział I ust. 3 

przywołane poniżej: 

L

L. p. 
Nazwa portierni Zakres usługi 

1

1. 

Willowa 2  

budynek J 

Obsada:  

1 os. w godz. od 6:00 do 18:00 

1 os. w godz. od 18:00 do 6:00 

2

2. 

Szeroka 2a 

 budynek D 

Obsada:  

1 os. w godz. od 6:00 do 18:00 

1 os. w godz. od 18:00 do 6:00 

3

3. 

Spółdzielców 11 

Dom Studenta nr 2 

Obsada:  

1 os. w godz. od 8:00 do 20:00 

1 os. w godz. od 20:00 do 8:00 

  

 

PYTANIE IV: 

 

Czy Zamawiający wymaga aby usługa ochrony była realizowana wyłącznie przez Pracowników - 

Osoby Wpisane na Listę Kwalifikowanych Pracowników Ochrony Fizycznej? Czy też takowy wpis 

jest wymagany jedynie wobec osób nadzorujących pracę pracowników ochrony 

(tzw.Koordynatorów). 

 

Powyższe pytanie jest motywowane niejasnymi zapisami w SIWZ w tej kwestii, zgodnie z którymi 

"Wykonawca będzie dysponował co najmniej ośmioma osobami, które będą uczestniczyć 

w wykonywaniu zamówienia wraz informacją, że posiadają one wpis na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami. 

Dwie osoby, spośród ośmiu, które będą organizować i kierować pracownikami ochrony fizycznej 

muszą posiadać uprawnienia w tym zakresie." 

 

Z powyższego zapisu w pierwszym zdaniu wynika, iż Wykonawca powinien dysponować 

co najmniej 8 osobami wpisanymi na listę KPOF. W kolejnym zdaniu zaś Zamawiający sugeruje, 

iż jedynie 2 osoby nadzorujące winny takowy wpis posiadać. 

 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na nasze pytanie, ponieważ jest ona nam niezbędna 

do należytej kalkulacji ceny usługi (ceny za usługi pracownika kwalifikowanego różnią 

się znacznie od cen za usługi pracowników, którzy takowych kwalifikacji nie posiadają). 
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ODPOWIEDŹ IV: 

W „Ogłoszeniu o zamówieniu” Rozdział VI ust. 1 pkt. 1.3 Zamawiający wymaga aby co najmniej 

ośmiu pracowników Wykonawcy, którzy będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 

posiadało wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.  

Dwie osoby, spośród ośmiu, które będą organizować i kierować pracownikami ochrony fizycznej 

(oprócz wpisu na listę KPOF) muszą posiadać uprawnienia w zakresie organizowania i kierowania  

pracownikami ochrony fizycznej. 

 

      

II. Powyższe wyjaśnienia stanowią integralną część „Ogłoszenia o zamówieniu”. 

 
 
 

    Z poważaniem 

                  Przewodniczący Komisji Przetargowej 

                                                                                /-/ mgr inż. Lucyna Jakobsche 


