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DzP-1812022

Polkowice, dnia 14.06.2022 r.

Do wszvstkich wvkonawców

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia, ogłoszonego w Biuletynie Zamówień PubIicznych pod

nr 2022|BZP 00194011/01 w dniu 03.06.2022 r., zmienionego ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia nr

2022|BZP 00205425101 w dniu 13.06.2022 r. na:

,,Wykonywanie fizycznych usług ochroniarskich, usług monitorowania obiektu PCUZ -ZOZ S.A. w

Polkowicach i usług konwojów gotówki"

WYJAśNIENIE l zMlANA swz

Polkowickie Centrum Usług Zdrowotnych ZOZS, A. w Polkowicach, działając zgodnie z art.284

ust. 2, ust. 3 i ust. 6 oraz art. 296 ust. 1 ustawy z dnia ,11 września 2019 r, - Prawo zamówień publicznych

(t,j, Dz. U. z2021 r. poz. 1129 z póżn. zm.), wyjaśnia i zmienia treśó SWZ w zakresie:

Pytanie nr 1:

Czy Zamawiający wymaga aby usługa bezpośredniej ochrony fizycznej w obiekcie Zamawiającego

wykonywana była przez pracownikow ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracownikow ochrony

prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji?

Odpowiedź na pytanie nr 1:

Zamawiający wymaga, 3by osoby zatrudnione pnzez Wykonawcę były wpisane na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony tizycznej, posiadających ważną legitymację

kwalifikowanego pracownika ochrony tizycznd1, zgodnie z Rozpoządzeniem Ministra Spraw

Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 czerwca 2017 r. w sprawie legitymacji wydawanych

pracownikom wewnętrznej służby ochrony (Dz. U. poz. 1306).

Pytanie nr 2:

Czy Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracownikow ochrony posiadających orzeczenie o

niepełnosprawności?

Odpowiedź na pytanie nr 2:

Tak, Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracownikow ochrony posiadających

orzeczenie o niepełnosprawności, o ile nie będzie to wpływało na prawidłową realizację zadania.

Pytanie nr 3:

Wnoszę o potwierdzenie, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę nie dotyczy pracowników ochrony,

pełniących służbę ochrony bezpośrednio w obiekcie Zamawiającego?

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający wyjaśnia, że wymóg zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy pracowników ochrony,
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pełniących służbę ochrony bezpośrednio w obiekcie Zamawiającego.

Pytanie nr 4:

Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych sygnalizacji włamania i napadu

(SSW/V) do stacji monitorowania wykonawcy? Jeśli tak, to z ilu odrębnych central alarmowych składa się

sysfem sygnalizacjiwłamania i napadu ( SWiN) w obiektach Zamawiającego? Wnoszę o podanie modelu/

producenta central,

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Nie, podłączenie systemów alarmowych sygnalizacjiwłamania i napadu (SSWiN)do stacji

monitorowania Wykonawcy nie jest obowiązkiem Wykonawcy.

Pytanie nr 5:

Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż do stacji monitorowania

alarmow wykonawcy? Jeśli tak czy sygnał alarmowy ppoż przekazywany ma być do jednostki Państwowej

Straży Pożarnej? Z ilu odrębnych central składa slę system alarmu pożarowego w obiektach

Zamawiającego? Wnoszę o podanie modelu/ producenta central alarmowych ppoż.

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Nie, podlączenie systemów alarmowych ppoż do stacji monitorowania alarmów Wykonawcy nie
j est o bowi ązki em Wyko n awcy

Pytanie nr 6:

Czy konwoj gotowki polegać ma na jej odbiorze w tak zwanej bezpiecznej kopercie ijej zdeponowanie we

wrzutni banku, czy też konwoj polegać ma na transporcie kasjera ( pracownika Zamawiającego) do siedziby

banku iwpłacie gotowkiw kasie banku?

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Konwój gotówki polegaó ma na jej odbiorze w tak zwanej bezpiecznej kopercie ijej zdeponowanie

we wrzutni.

Pytanie nr 7:

Wnoszę o wskazanie adresu placowki banku, do ktorego wykonywane mają byc konwoje,

Odpowiedź na pytanie nr 7:

Bank Spółdzielczy Wschowa Oddział Polkowice

ul, Targowa 7

59-100 Polkowice

Pytanie nr 8:

Czy Zamawiający dopuszcza powierzenie części zamowienia w zakresie konwojowania gotówki

podwykonawcy?

Odpowiedź na pytanie nr 8:

Tak, Zamawiający dopuszcza powlerzenie częścizamówienia w zakresie konwojowania gotówki

podwykonawcy.

Jednocześnie Zamawiający potwierdza termin składania i otwarcia ofeń :



,1'ofeńęnalezyzłozyćpopŻezPlatformędostępnąpodadresem:Mdodnia
20.06.2022 r. do godziny 12:00.

2. Otwarcie ofeń nastąpiw dniu 20.06.2022 r. o godzinie 12:30.

W pozostałym zakresie treść SWZ zostaje niezmieniona.

paweł Gamltol


