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Katowice, dn. 13.08.2018r 

 
 

WYJAŚNIENIA DO  TREŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

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

SPSKM .    Nr sprawy: ZP-18-106 OCH 

 
                      
                     
                  W związku z pytaniami Wykonawców, które cytuję poniżej a dot. treści specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia w przedmiotowym postępowaniu,  udzielam następującej odpowiedzi : 
   
 
Pytanie 1) Proszę o informację, czy Zamawiający dopuszcza realizację zamówienia przez osoby posiadające 
orzeczony stopień niepełnosprawności?  Odp. Tak, Zamawiający dopuszcza realizację przedmiotu 
zamówienia przez osoby posiadające orzeczony stopień niepełnosprawności w stopniu umożliwiającym 
należyte wykonanie powierzonych zadań tj. pracownik ochrony musi odznaczać się dobrym stanem 
zdrowia i odpowiednimi warunkami fizycznymi. 

Pytanie 2) Proszę o informację, czy wszystkie roboczo – godziny mają być realizowane na podstawie umowy 
o pracę, czy też Zamawiający dopuszcza umowy dzielone ( umowa o pracę oraz umowa zlecenie)? 
Odp. Zamawiający nie określił  w SIWZ wymogu zatrudnienia pracowników na podstawie umowy o pracę . 
Formę zatrudnienia Zamawiający pozostawia w gest ii Wykonawcy. 
   
Pytanie 3) Proszę o informację, czy Zamawiający udostępni Wykonawcy bezpłatne pomieszczenia wraz 
z dostępem do energii elektrycznej, łączności telefonicznej oraz urządzeń sanitarnych?   Odp. Pracownicy 
ochrony mają dostęp do mediów oraz urządzeń sanitarnych we wszystkich dozorowanych obiektach.  

Pytanie 4) Czy w przypadku, gdy pracownik ochrony zadeklaruje pracę powyżej pełnego etatu, Zamawiający 
oprócz wymogu o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia 
w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?  Odp. Zamawiający nie określił  
 w SIWZ w jakiej formie Wykonawca zatrudni pracowników ochrony. 

Pytanie 5) Jak mają być wyposażeni pracownicy ochrony? Odp. Pracownik musi posiadać jednolitą odzież 
i identyfikator. Zamawiający nie wymaga umundurowania.  
   
Pytanie 6) Czy pracownicy muszą posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?   Odp. Nie, 
Zamawiający nie wymaga. 

Pytanie 7) Czy w postępowaniu ZP – 18 – 106 OCH wymagane jest wadium, czy jedynie zabezpieczenie 
należytego wykonania umowy „ Zamawiający przed podpisaniem umowy żąda wniesienia zabezpieczenia 
należytego wykonania umowy w wysokości 10% wartości brutto podanej w ofercie.?  Odp. Zamawiający  
w prowadzonym postępowaniu  nie wymaga wpłacenia wadium a jedynie zabezpieczenia należytego 
wykonania umowy. 

Pytanie 8) Jeżeli w postępowaniu ZP – 18 – 106 OCH wymagane jest wadium, proszę o wskazanie jego 
wysokości? Odp. Zamawiający na to pytanie odpowiedział w Pytaniu nr 7. 
   
Pytanie 9) Jeżeli w postępowaniu ZP – 18 – 106 OCH wadium nie jest wymagane proszę o wyjaśnienie czy 
wypełnienie treści „Wadium wniesione w pieniądzu należy zwrócić na konto ………………………………” 
stanowiącej część formularza ofertowego jest zasadne i konieczne?   Odp. W Załączniku nr 2 należy pominąć 
informację dotyczącą zwrotu wadium.  

 
 

 

Z upoważnienia Dyrektora SPSKM 
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