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Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego na „Usługę  

                   ochrony mienia wraz z obsługą portierni we wszystkich komórkach  

                   organizacyjnych Spółki” – nr sprawy WR/521/2011.            

 

        

           W związku z przesłanymi pytaniami dotyczącymi postępowania 

pod nazwą jw., wyjaśniamy. 

Pytanie 1 

Czy zamawiający dopuszcza złożenie oferty przez wykonawców wspólnie, np. 

przez Konsorcjum firm? Jeżeli tak prosimy o informację jakie dokumenty 

należy złożyć wspólnie, a jakie powinien złożyć każdy z Konsorcjantów osobno.  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza składanie ofert przez wykonawców wspólnie 

ubiegających się o udzielenie zamówienia sektorowego. Każdy z uczestników 

Konsorcjum winien załączyć do oferty dokumenty wymienione w Rozdziale 7 

punkt 1 i 8 specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Pozostałe dokumenty 

będą traktowane jako wspólne. 

Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 

pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 

albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.  

Wykonawcy, którzy wspólnie ubiegają się o udzielenie zamówienia, ponoszą 

solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy. 

Jeżeli zostanie wybrana oferta wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, zamawiający przed zawarciem umowy, zażąda umowę 

regulującą współpracę tych wykonawców. 

Pytanie 2 

W związku z zapisem znajdującym się w załączniku nr 5-wykaz osób: 

„W załączeniu przekazujemy dokumenty potwierdzające, że osoby, które będą 

wykonywać zamówienie posiadają wymagane przepisami prawa licencje”. 

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź na pytania: Czy pracownicy świadczący 

usługę ochrony powinni posiadać licencje pracownika ochrony fizycznej? Czy  

w przypadku postawienia takiego wymogu przez zamawiającego do oferty 

należy dołączyć kserokopie licencji osób przewidzianych do realizacji usługi? 

Odpowiedź: 

Zapis w SIWZ nakłada na wykonawcę obowiązek posiadania stosownych 

uprawnień pozwalających świadczyć usługę. Z uwagi na zlecenie prac 

polegających na obsłudze portierni oraz i patrolowaniu terenu zamawiający 

ceduje na wykonawcę posiadanie stosownych pozwoleń i uprawnień osób 

wykonujących poszczególne usługi. Zapis w załączniku nr 5 „w załączeniu 

przekazujemy dokumenty potwierdzające, że osoby które będą wykonywać 

zamówienie posiadają wymagane przepisami prawa licencje” określa 



konieczność złożenia dokumentów dla osób wobec których licencja jest 

wymagana. W przypadku braku potrzeby uprawnień dla poszczególnych osób 

wykonujących usługi na obiektach należy złożyć oświadczenie, że czynności 

wykonywane w ramach wykonania zamówienia nie wymagają posiadania 

licencji dla wymienionych osób. W przypadku wymogu posiadania licencji 

wykonawca zobowiązany jest do złożenia dokumentów potwierdzających 

posiadane uprawnienia. Mogą to być kserokopie potwierdzone przez 

uprawnione osoby. 

 

Pytanie 3 

Czy zamawiający udostępni bezpłatnie pomieszczenia dla pracowników 

ochrony oraz wyposaży je w telefon i udostępni go bezpłatnie? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dla potrzeb wykonania usługi udostępnia wykonawcy portiernię 

Rejonu/Zakładu. Obiekty te wyposażone są w telefony umożliwiające 

prowadzenie rozmów wewnętrznych i zewnętrznych. Kosztami rozmów 

zewnętrznych wykonawca zostanie obciążony zgodnie z poniesionymi kosztami 

przez zamawiającego. 

 

Pytanie 4 

W związku z zapisem: 

„W Rejonie nr 3 w Bytomiu ochrona powinna wyposażać w niezbędny sprzęt 

wagony wyjeżdżające na linie prowadząc ścisłą ewidencję: 

- kluczy do szafki z autokomputerem, 

- przy wyjeździe i zjeździe wagonu dokonywać oględzin zewnętrznych 

wagonu pod względem uszkodzeń mechanicznych, 

- przy zjeździe wagonu i zgłoszenia motorniczego, wypisuje zawiadomienie  

o ewentualnych uszkodzeniach wagonu tramwajowego”. 

Prosimy o interpretację zapisów i wyjaśnienie podkreślonego tekstu. 

Odpowiedź:  
Wagon wyjeżdżający na linię znajduje się na placu wyjazdowym przygotowany 

przez Dział Wozowni do wyjazdu (tablice, autokomputer, kliny, nastawiacz, itp.). 

Rolą ochrony jest wydawanie kluczy i dokonanie wpisu w cedułę pojazdu. 

Podobna czynność ma miejsce przy zjeździe do zajezdni. 

        

Wizja lokalna jest możliwa w dowolnym dniu roboczym w godzinach pracy 

administracji Rejonu/Zakładu po wcześniejszym jej telefonicznym ustaleniu  

z zamawiającym. 

 

        Zatwierdził: 

      Członek Zarządu-Dyrektor Finansowy 

        Maryla Chmielarska 


