
        Chorzów, dnia 22.02.2016 r. 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia sektorowego -  nr sprawy: GI/137/2016. 

 

W związku z pytaniami Wykonawcy do postępowania sektorowego prowadzonego  

w formie przetargu pisemnego pn.: „Ochrona mienia wraz z obsługą portierni we wszystkich 

Komórkach organizacyjnych Spółki” – nr sprawy: GI/137/2016, wyjaśniam: 

 

Pytanie 1: 
Czy zamawiający wymaga aby pracownicy ochrony skierowani do realizacji niniejszego 

zamówienia byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę u wykonawcy? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie precyzuje formy zatrudnienia pracowników ochrony u wykonawcy, tym 

samym nie stawia takiego wymagania jak w zadanym pytaniu. 

 

Pytanie 2: 

Czy zamawiający wymaga aby pracownicy skierowani do realizacji niniejszego zamówienia 

byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony? 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie stawia wymogu, aby pracownicy skierowani do realizacji zmówienia byli 

wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, nie mniej jednak 

wykonawca musi dostosować się do obowiązujących przepisów w tej sprawie (np. dla patroli 

szybkiego reagowania określonych w pkt.22 „Opisu przedmiotu zamówienia” przepisy 

wymagają takiego wpisu). 

 

Pytanie 3: 

Odnosząc się do zapisów zawartych w „Opisie przedmiotu zamówienia” prosimy  

o potwierdzenie, czy obsługa portierni ma być realizowana całodobowo, natomiast posterunki 

patrolowe funkcjonują tylko w wyznaczonych godzinach, np. dla Rejonu nr 1 w godzinach 

15:00 – 6:00 w dni robocze oraz w dni wolne całodobowo? 

Odpowiedź:  

Zamawiający potwierdza zgodnie z „Opisem przedmiotu zamówienia” (OPZ), że obsługa 

Portierni oraz bram ma być realizowana całodobowo, a patrolowanie terenu Rejonów/ZUR  

w wyznaczonych w OPZ godzinach w dni robocze i całodobowo w dni wolne od pracy 

 

Pytanie 4: 

Czy soboty są dniami roboczymi, czy należy je traktować jako dni wolne pracy? 

Odpowiedź:  

Soboty należy traktować jako dni wolne od pracy. 

 

Pytanie 5: 

Czy Zamawiający umożliwi przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach na których ma być 

świadczona ochrona? 

Odpowiedź: 

Zamawiający umożliwia przeprowadzenie wizji lokalnej w obiektach podlegających ochronie. 

Zalecenie dotyczące dokonania wizji lokalnej określono w Rozdziale 11 pkt 17 SIWZ,  

a w celu uzgodnienia jej terminu należy skontaktować się z osobami do reprezentowania 

Zamawiającego w poszczególnych Rejonach/ZUR określonych w „Opisie przedmiotu 

zamówienia” 

 



Pytanie 6: 

W związku z zapisami pkt 23 „Opisu przedmiotu zamówienia” prosimy o informację ile 

obecnie jest kamer zainstalowanych na obiektach zamawiającego oraz czy pozostają na jego 

obiektach w przypadku zmiany wykonawcy realizującego ochronę? 

Odpowiedź: 

Na obiektach zamawiającego są kamery zabudowane na koszt i staraniem wykonawcy 

obecnie realizującego usługę ochrony mienia zamawiającego i w przypadku zmiany 

wykonawcy realizującego ochronę obecny wykonawca usługi powinien je zdemontować. 

Ilość tych kamer wynosi odpowiednio: R-1  8 szt, R-2 8 szt,  R-3  8szt , R-4  7 szt,  ZUR  

5 szt, WZ  8szt.  Ponadto na terenie ZUR zainstalowanych jest kilkanaście kamer będących 

własnością zamawiającego.  

 

Pytanie 7: 

Czy wykonawca, który będzie realizował przedmiotowe zamówienia winien zainstalować po 

7 kamer w każdym obiekcie oraz dodatkowo 4 kamery w budynku Dyrekcji i 5 kamer na 

terenie WZ? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami OPZ pkt 23 Wykonawca  zobowiązany jest zabudować na własny koszt  

i swoim staraniem monitoring i w jego ramach ilość kamer na każdym obiekcie winna być nie 

mniejsza niż 7 szt.  oraz 4 kamery dodatkowe w budynku Dyrekcji i 5 kamer na terenie WZ. 

 

 

Pytanie 8: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z podwykonawcy w zakresie 

podjazdów grup interwencyjnych? 

Odpowiedź: 

Zamawiający zgodnie z zapisami Rozdziału 6 SIWZ  oraz wzoru umowy § 14 dopuszcza 

powierzenie części zamówienia podwykonawcom ,przy czym zastrzega obowiązek osobistego 

wykonania przez wykonawcę kluczowej części zamówienia jaką jest obsługa portierni  

i patrolowanie terenu. Zgodnie z powyższym dopuszcza możliwość skorzystania z 

podwykonawcy w zakresie działania grup interwencyjnych. 

 

Pytanie 9: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z podwykonawcy w zakresie instalacji 

systemów alarmowych oraz kamer monitorujących ochraniany teren? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z argumentacją jak w odpowiedzi na pytanie 8 Zamawiający dopuszcza możliwość 

skorzystania z podwykonawcy w zakresie instalacji systemów alarmowych oraz kamer 

monitorujących ochraniany teren 

 


