Wyjaśnienie do treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia znak sprawy: ZP- AN.272.5.2020
z dnia 15.07.2020 r.

Nasz znak:
ZP-AN.272.5.2020

Data:
21.07.2020 r.

Dotyczy: postępowania prowadzonego o udzielenie zamówienia pn. Bezpośrednia ochrona
fizyczna osób i mienia w budynku Starostwa Powiatowego w Ostródzie
przy ul. Jana III Sobieskiego 5 oraz budynku Centrum Użyteczności w Ostródzie
przy ul. Jana III Sobieskiego 9 – wraz z przynależnym terenem.

W odpowiedzi na zapytanie wniesione do treści ogłoszenia o udzielenie zamówienia jw.,
informuję jn.
ZAPYTANIE (e-mail) z dnia 16.07.2020 r.
Pytanie nr 1:
Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie do realizacji usługi pracowników ochrony posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności?
Odpowiedź:
Tak, Zamawiający dopuszcza możliwość zatrudnienia do realizacji usługi pracowników ochrony
posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, pod warunkiem, że osoby te będą spełniały
wymagania określone w sekcji I ust. 5 ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 2:
Czy w związku z wymogiem zatrudnienia przez wykonawcę pracowników ochrony na podstawie
umowy o pracę, Zamawiający dopuszcza aby ewentualne godziny nadliczbowe wykraczające poza
wymiar etatu (168 RBG miesięcznie) mogły być wypracowywane w ramach umów cywilno-prawnych,
czy też wszystkie godziny pracy pracowników ochrony muszą być wypracowywane w ramach umów
o pracę?
Odpowiedź:
Wymóg zatrudnienia pracowników ochrony wykonujących bezpośrednio czynności, o których w mowa
w sekcji I ust. 4 pkt 5-16 ogłoszenia o udzielenie zamówienia, dotyczy również wykonywania
wskazanych czynności powyżej limitu 168 godzin miesięcznie.
Pytanie nr 3:
Czy obowiązkiem wykonawcy jest montaż systemu kontroli obchodów na obiektach Zamawiającego?
Odpowiedź:
Nie, zamawiający nie wymaga montażu takiego systemu.
Pytanie nr 4:
Czy grupy interwencyjne spełniać mają wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 roku
w sprawie zasad uzbrojenia Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych i warunków
przechowywania oraz ewidencjonowania broni i amunicji, tj. składać się z min. 2 kwalifikowanych
pracowników ochrony uzbrojonych w broń palną?
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Odpowiedź:
Pracownicy ochrony wchodzący w skład zespołu interwencyjnego muszą spełniać wymogi określone
w sekcji I ust. 5 pkt 3 i 8. Nie mniej jednak, Zamawiający swoje zamówienie kieruje do podmiotów
profesjonalnych i oczekuje, że to Wykonawcy sami potrafią ocenić jakie jeszcze wymagania muszą
spełnić pracownicy ochrony, w tym wchodzący w skład zespołu interwencyjnego oraz sam
Wykonawca, celem prawidłowego wykonania usługi objętej przedmiotem zamówienia.
Pytanie nr 5:
Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu
(SSWiN) do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak to z ilu odrębnych central składają
się w/w systemy na obiektach Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga podłączenia systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu
(SSWiN) do stacji alarmów Wykonawcy.
Pytanie nr 6:
W związku z wymogiem transmisji przez wykonawcę sygnałów z systemów alarmowych ppoż,
czy Zamawiający posiada i udostępni wykonawcy linię telefoniczną komutowaną (analogową) służącą
do przesyłania sygnałów alarmowych ppoż?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 7:
Czy Zamawiający posiada serwisanta central alarmowych ppoż, który wyprowadzi sygnał z central
alarmowych ppoż celem ich podłączenia przez wykonawcę?
Odpowiedź:
Tak.
Pytanie nr 8:
Czy Zamawiający właściwie oszacował średnią liczbę roboczogodzin pracowników ochrony
w miesiącu na poziomie 1123 RBG, gdyż po przeliczeniu systemu pracy na poszczególnych
posterunkach opisanych w sekcji I ogłoszenia, średnia liczba roboczogodzin w miesiącu dla obydwu
posterunków kształtuje się na poziomie 1186 RBG miesięcznie.
Odpowiedź:
W formularzu ofertowym (zał. nr 1 do ogłoszenia) w ust. 1 pkt 2:
- jest: „2) …………………………….. zł brutto / 1 miesiąc : 1.123 godz. (średnia ilość godzin
sprawowania usługi ochrony w m-cu) = ……………………………….zł brutto / 1 godzinę
(słownie: …………………………………………………………….. zł brutto / 1 godzinę)”;
- winno być: „2) …………………………….. zł brutto / 1 miesiąc : 1.124 godz. (średnia ilość godzin
sprawowania usługi ochrony w m-cu) = ………………………………. zł brutto / 1 godzinę
(słownie: …………………………………………………………….. zł brutto / 1 godzinę)”;
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W załączeniu niniejszego wyjaśnienia, na stronie internetowej http://bip.powiat.ostroda.pl, udostępnia
się egzemplarz zamienny formularza ofertowego (egz. zamienny załącznika nr 1 do ogłoszenia).

STAROSTA
Andrzej Wiczkowski

3

