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Katowice, dn. 04.08.2017r 

 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

                                
 
Dotyczy :  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego  na  usługę całodobowej ochrony mienia 

SPSKM .  Nr sprawy: ZP-17-081K 
 
                      
                     
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 
1. Zamawiający podaje informację, że alarm z kasy wysyła sygnał do Stacji Monitorowania Alarmów 

Ekotrade powodując przyjazd zespołu interwencyjnego tej firmy. 
Czy Zamawiający posiada podpisaną umowę z firmą Ekotrade, czy też będzie wymagał od Wykonawcy 
podpisania umowy. 
Odp.: Zamawiający nie wymaga od wykonawcy podpisania umowy z firmą Ekotrade.  

2. Czy Zamawiający wymaga dysponowania Grupą Interwencyjną. 
Odp.: Zamawiający nie wymaga. 

3. „Wszystkie obiekty SPSK-M objęte są nadzorem pracownika ochrony który w godzinach 24 00   – 8 00, co 
godzinę dokonuje obchodu terenu szpitala, sprawdzając stan zabezpieczeń. Wyniki obchodu 
odnotowywane są w książce raportowej.” 
Czy powyższe obowiązki powinien wykonywać dodatkowy pracownik ochrony Wykonawcy wydzielony 
spoza 8 posterunków wymienionych w tabeli czy też obchodów powinien dokonywać jeden                                 
z pracowników pełniących służbę na którymś z ośmiu posterunków wymienionych w tabeli?  
Odp.: Zamawiający w Załączniku Nr 1 do SIWZ dokładnie określił obowiązki pracowni ków ochrony 
na poszczególnych stanowiskach. Osobno określone są obowiązki pracownika ochrony 
dokonującego nocnych obchodów w godz. 24:00 – 08:00 i osobno pracowników ochrony pełniących 
dyżury w budynkach poszczególnych Oddziałów w sposób ciągły ( 24 h/dobę).  Zdaniem 
Zamawiającego tych obowiązków nie da się połączyć.   
 

4. Czy Zamawiający wymaga aby obchód był wykonywany przez 1 pracownika na zmianie czy też przez 
większą liczbę pracowników. W przypadku większej liczby prosimy o jej wskazanie. 
Odp.: Zamawiający precyzyjnie określił w SIWZ wszystko czego oczekuje od wykonawców.                             
W załączniku Nr 1 do SIWZ w pkt.II użyto liczby pojedynczej „pracownik”, czyli jedna osoba. 

 
5. Czy Zamawiający dopuszcza realizację usługi przy pomocy osób posiadających orzeczenie                                     

o niepełnosprawności lecz w stopniu umożliwiającym należyte wykonywanie powierzonych 
obowiązków? Odp.: Zamawiający dopuszcza. 
 

6. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zapewnił wsparcie grupy interwencyjnej? 
Odp.: Zamawiający nie wymaga.  

 
7. Czy Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników bezpośrednio realizujących usługę na podstawie 

umowy o pracę?  Odp.: Zamawiający takiego wymogu nie określił w SIWZ. 
 

8. Czy dopuszczają Państwo możliwość powierzenia wykonania części realizacji usługi będącej 
przedmiotem zamówienia podmiotom trzecim (podwykonawcom), w zakresie działania grupy 
interwencyjnej (zespołu interwencyjnego)? Odp.: Zamawiający  nie wymaga grupy interwencyjnej, 
więc  podwykonawstwo w tym zakresie jest zbędne.  
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