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Wykonawcy uczestnicz�cy  

w post�powaniu  

 

Znak sprawy: 1/P/2009 

 

Dotyczy: Pyta� do siwz w post�powaniu na: „Kompleksow� ochron� mienia Teatru 

Lalek Pleciuga w Szczecinie na Placu Teatralnym” 

 

Zamawiaj�cy informuje, i� w przedmiotowym post�powaniu wpłyn�ły pytania, dotycz�ce 

tre�ci siwz. Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówie� publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r., Nr 223, poz. 1655 z pó�n. zm.) Zamawiaj�cy 

przekazuje Wykonawcom tre�� pyta� wraz z odpowiedziami.  

 

Pytanie 1 

W zwi�zku z art. 8 ust. 1 ustawy Prawo Zamówie� Publicznych, ka�de post�powanie o 

udzielenie zamówienia publicznego jest jawne, prosimy o informacj�, kto obecnie ochrania 

obiekt i za jak� stawk�.  

 

Odpowied� 1 

Ww. pytanie nie dotyczy tre�ci niniejszej siwz, ani te� post�powania którego pytania dotycz�. 

Obiekt, na którego terenie b�dzie realizowany przedmiot zamówieniu, nie został jeszcze 

przekazany w zarz�d Zamawiaj�cemu, w zwi�zku z powy�szym Zamawiaj�cy nie posiada 

ww. informacji.  

 

Pytanie 2 

W zwi�zku z now� tre�ci� art. 144 uprzejmie prosimy o uwzgl�dnienie poni�szego zapisu w 

tre�ci umowy: 

Zamawiaj�cy dopuszcza zmian� zawartej umowy w nast�puj�cym zakresie: 

- wykazu pracowników ochrony realizuj�cych zamówienie, pod warunkiem 

dostarczenia licencji tych pracowników 

- wykazu pracowników wskazanych do kontroli przez Wykonawc� pod warunkiem 

dostarczenia licencji tych pracowników. 



Odpowied� 2  

Powy�ej wskazane regulacje zostały dopuszczone przez Zamawiaj�cego (§ 11 ust. 2 wzoru 

umowy stanowi�cej Zał�cznik nr 5 do siwz). 

 

Pytanie 3  

Prosz� o podanie ilo�ci rbg jak� nale�y przyj�� do obliczenia ceny podanej w formularzu 

ofertowym? 

Odpowied� 3  

Wykonawca powinien skalkulowa� cen� uwzgl�dniaj�c wszystkie elementy wynikaj�ce z 

opisu przedmiotu zamówienia i okresu, w jakim usługa b�dzie realizowana. Ilo�� 

roboczogodzin ochrony fizycznej Zamawiaj�cy przyj�ł jako wska�nik 24 godzin na dob�.   

 

Pytanie 4  

Prosz� o wskazanie adresu, do którego b�dzie odbywała si� usługa konwojowania? 

Odpowied� 4  

Usługa ochrony pracowników Zamawiaj�cego podczas przewo�enia gotówki z siedziby do 

banku b�dzie miała miejsce na terenie Miasta Szczecin.  

 

Pytanie 5  

Prosz� o podanie przewidywanego czasu realizacji usługi konwojowania.    

Odpowied� 5  

Czas trwania usługi ochrony pracowników Zamawiaj�cego podczas przewo�enia gotówki z 

siedziby do banku uzale�niony b�dzie od aktualnego nat��enia ruchu na trasie przejazdu na 

terenie Miasta Szczecin oraz od ilo�ci interesantów w banku, co uniemo�liwia jego 

precyzyjne okre�lenie. 

 

Pytanie 6  

Prosz� o podanie dni oraz godzin w jakich b�dzie odbywała si� usługa konwojowania 

warto�ci pieni��nych? 

Odpowied� 6  

Usługa ochrony pracowników Zamawiaj�cego podczas przewo�enia gotówki z siedziby do 

banku odbywa� si� b�dzie raz w tygodniu, w wybrany dzie� powszedni (od poniedziałku do 

pi�tku), w godzinach mi�dzy 8.00 a 16.00, w zale�no�ci od potrzeb Zamawiaj�cego,  

 

 

Pytanie 7 

Z jakim wyprzedzeniem zleceniobiorca poinformowany zostanie o realizacji transportowania? 



Odpowied� 7  

Zamawiaj�cy nie przewiduje usług transportowania. O potrzebie ochrony pracowników 

Zamawiaj�cego podczas przewo�enia gotówki z siedziby do banku lub odwrotnie 

Zamawiaj�cy poinformuje Wykonawc� z jednodniowym wyprzedzeniem.   

 

Pytanie 8 

Prosz� o wyja�nienie czy konwój b�dzie si� odbywał z pracownikiem Zamawiaj�cego? 

Odpowied� 8  

Zgodnie z rozdziałem XIV siwz pkt 2 ppkt. 7)  Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu 

umowy zobowi�zany b�dzie do ochrony  pracowników Zamawiaj�cego podczas przewo�enia 

gotówki z siedziby do banku lub odwrotnie raz w tygodniu. 

 

Pytanie 9  

Wykonawca zgodnie z § 36 ust. 5 Pzp mo�e powierzy� wykonanie zamówienia 

podwykonawcom, z wyj�tkiem przypadku, gdy ze wzgl�du na specyfik� przedmiotu 

zamówienia Zamawiaj�cy zastrze�e w siwz, ze cze�� lub cało�� zamówienia nie mo�e by� 

powierzona podwykonawcom „ze wzgl�du na specyfik� zamówienia” Brak jest podstaw, by 

Zamawiaj�cy uznał, i� podjazd grupy interwencyjnej narusza cytowany wy�ej przepis. W 

zwi�zku z powy�szym wnosimy o umo�liwienie wykonawcom powierzenia cz��ci usługi 

dotycz�cej grupy interwencyjnej podwykonawcom. Informujemy, i� wykonawca ponosi 

odpowiedzialno�� za cał� �wiadczona usług�, a nie tylko za cz���.  

Odpowied� 9  

Usługa b�d�ca przedmiotem niniejszego post�powania wykonywana b�dzie w oparciu o 

ustaw� z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U.05.145.1221 j.t. z póxn. 

zm). Ustawa ta w kontek�cie osób wykonuj�cych ww. zadania ochrony posługuje si� 

sformułowaniem „pracownik”. Z wykładni literalnej ww. zapisów wynika wi�c obowi�zek 

�wiadczenia usług ochrony w poparciu osoby zatrudnione na umow� o prac�. Zamawiaj�cy, 

wła�nie ze wzgl�du na specyfik� przedmiotu zamówienia – tj. kompleksow� ochron� mienia 

Teatru Lalek Pleciuga zastrzegł, i� przedmiot zamówienia ma by� realizowany bez udziału 

podwykonawców, własnymi siłami wykonawcy, a wi�c w oparciu o jego pracowników.  

Wskaza� nale�y, i� zarówno osoby wykonuj�ce zadania ochrony na terenie obiektu, jak i te� 

osoby znajduj�ce si� w patrolu interwencyjnym, b�d� miały bezpo�redni dost�p do 

ochranianego mienia. Dlatego te� nie bez znaczenia jest, aby osoby te pozostawały z 

Wykonawc� w stosunku pracy, co bior�c pod uwag� regulacje wynikaj�ce z kodeksu pracy 

(w szczególno�ci w zakresie czasu pracy i odpowiedzialno�ci pracowników), daje gwarancje 

nale�ytego �wiadczenia usług ochrony przez Wykonawc�.   

 



Pytanie 10  

Czy pracownicy przewidziani do realizacji usługi powinni by� zatrudnieni na umow� o prac�? 

Odpowied� 10  

Zamawiaj�cy w rozdziale V pkt 3 siwz zastrzegł, �e cało�� zamówienia winna zosta� 

wykonana przez Wykonawc�, bez powierzenia jakichkolwiek czynno�ci lub cało�ci 

zamówienia podwykonawc�. W konsekwencji Wykonawca winien wykona� cało�� 

zamówienia siłami własnymi, a wiec za po�rednictwem osób zatrudnionych na podstawie 

umowy o prac�.  

 

 

Z powa�aniem 

 

 

 


