
 

 

 

 

 

 

 

Zielona Góra, 23.10.2014 r. 

 
A.2300.5.2014 

  

          Wykonawcy  

zainteresowani udziałem   

   w nw. postępowaniu 

 

 

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn. „Ochrona 

fizyczna osób i mienia w budynku Centrum Rekreacyjno-Sportowego, ul. Sulechowska 41 

w Zielonej Górze oraz konwój gotówki”. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. 

U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.) Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym 

postępowaniu przetargowym wpłynęły następujące pytania o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie nr 1 

W związku z nowelizacją Ustawy o Zamówieniach Publicznych, która od dnia 19-10-2014 r. weszła 

w życie, Zamawiający wymaga obowiązkowego zatrudnienia pracowników ochrony na umowę 

o pracę, czy o rodzaju i formie zatrudnienia decyduje tylko i wyłącznie Wykonawca? 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Nowelizacja z dnia 19.10.2014 r. ustawy Prawo Zamówień Publicznych dotyczy postępowań  

wszczętych po dniu wejścia w życie ww. nowelizacji. Przedmiotowe postępowanie zostało wszczęte 

18.10.2014 r. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Tak. 

 

Pytanie nr 3 

Jaka kwotę Zamawiający planuje przeznaczyć na realizacje zamówienia? 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Kwota jaka Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia zostanie podana 

bezpośrednio przed otwarciem ofert, zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907 – tekst jednolity z późn. zm.). 

 

Pytanie nr 4 

Czy Wykonawca będzie musiał monitorować sygnały ppoż. poprzez własne centrum monitorowania 

czy sygnał ppoż. wysyłany jest na koszt Zamawiającego? 

Odpowiedź na pytanie nr 4 

Zamawiający posiada podpisaną umowę na usługę monitorowania systemu przeciwpożarowego 

z firmą zewnętrzną i ponosi koszty z tytułu sygnału ppoż. Pozostałe czynności w tym zakresie zgodnie 

z SIWZ.  

 

 



 

 

 

 

 

 

Pytanie nr 5 

Proszę o podanie przybliżonej liczby konwojów gotówki z lodowiska? Jak ilość konwojów była w roku 

2014, 2013 i 2012? 

Odpowiedź na pytanie nr 5 

Liczba konwoju gotówki z lodowiska wynosiła odpowiednio w latach: 

2014 – 16 razy 

2013 – 15 razy 

2012 – 6 razy 

 

Pytanie nr 6 

Czy gotówka jest przekazywana do konwoju w tzw. „bezpiecznej kopercie”? 

Odpowiedź na pytanie nr 6 

Tak. 

 

Pytanie nr 7 

Czy pracownicy ochrony winni być wyposażeni w marynarki, czy też o stosownym ubiorze 

pracowników ochrony decyduje Wykonawca? 

Odpowiedź na pytanie nr 7 

O stosownym ubiorze pracowników ochrony decyduje Wykonawca, z zastrzeżeniem pkt. 3.6.3) SIWZ 

tj. „zapewnienie osobom pełniącym służbę ochrony jednolitego i oznakowanego ubioru oraz 

imiennego identyfikatora”. 

 

Pytanie nr 8 

Zamawiający wymaga od Wykonawcy posiadania polisy ubezpieczeniowej, jednak nie określa jej 

wysokości. W naszej opinii, sadząc po odpowiedzialności zadania, wartości chronionych obiektów, 

winna ona wynosić około 4,0-5,0 mln zł. Czy Zamawiający może określić wysokość polisy 

ubezpieczeniowej na takowym lub zbliżonym poziomie? 

Odpowiedź na pytanie nr 8 

Posiadanie polisy ubezpieczeniowej OC jest wymagane dopiero od Wykonawcy, którego oferta 

została wybrana jako najkorzystniejsza. Wysokość polisy ubezpieczeniowej uzależniona będzie od 

wybory oferty najkorzystniejszej, gdyż zgodnie z zapisami SIWZ polisa ubezpieczeniowa musi 

obejmować okres realizacji i wartość zamówienia.  

 

Pytanie nr 9 

Jakie dokładnie dokumenty podwykonawcy winien dostarczyć Wykonawca składający ofertę 

przetargową? 

Odpowiedź na pytanie nr 9 

W załączniku nr 1 do SIWZ (oferta) w pkt 5 Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona 

z udziałem Podwykonawcy/-ów. 

Natomiast jeżeli Wykonawca oświadcza, że zamówienie wykona z udziałem Podwykonawcy/-ów, na 

zasoby których powołuje się na zasadach określonych w pkt. 5.2. SIWZ w celu wykazania spełnienia 

warunków udziału w postępowaniu określonych w pkt.5.1.2. i/lub 5.1.3. SIWZ, zobowiązany jest do 

wpisania w załączniku nr 1 do SIWZ w pkt 5 nazwy Podwykonawcy/-ów oraz złożenia wraz z ofertą 

dokumentów opisanych w pkt. 6 SIWZ w szczególności w pkt. 6.1.10), 6.4, 6.7, 6.8 SIWZ. Informacje 

o podwykonawstwie zawarte są także w pkt. 10 SIWZ. 

                    

      Dyrektor  

          Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

              Robert Jagiełowicz  


