
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oznaczenie sprawy: SSM/4/PP/2020 

 

 

Gliwice, 14.08.2020 r. 

 

Odpowiedź na zapytania do ogłoszenia postępowania o udzielenie zamówienia 

prowadzonego na podstawie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.). pn.: „Świadczenie kompleksowej 

usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Radiostacji przy ul. Tarnogórskiej w 

Gliwicach” 
 

Pytanie nr 1 

Jakie są minimalne wymogi dotyczące obsady na posterunku ochrony tj. ilu pracowników ma 

pełnić służbę na jednej zmianie? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga, aby na jednej zmianie na obiekcie pełniła służbę minimum jedna 

osoba. 

 

Pytanie nr 2 

Czy Zamawiający wymaga, aby w realizacji usługi brały udział osoby posiadające wpis na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej? Jeżeli tak, proszę o wskazanie godzin 

pracy kwalifikowanych pracowników oraz wymaganej ilości osób. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający nie wymaga, aby na obiekcie pełniły służbę osoby posiadające wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

 

Pytanie nr 3 

W pkt. 5 ogłoszenia Zamawiający wskazał oświadczenia lub dokumenty, jakie należy 

dostarczyć wraz z drukiem oferty. Podpunkt 4) wskazuje wykaz doświadczenia i potencjału 

osobowego i sprzętowego o treści załącznika nr 3, tymczasem treść załącznika nr 3 odnosi się 

wyłącznie do wykazu doświadczenia. Zamawiający nie udostępnił odrębnego wykazu 

potencjału osobowego i sprzętowego, a także nie doprecyzował jakie warunki mają spełnić 

wykonawcy w tym zakresie. Czy należy uznać, że wypełnienie wykazu usług stanowiącego 

zał. nr 3 będzie spełnieniem warunku opisanego w pkt. 5 ppkt 4)? 

 

Odpowiedź 

Zamawiający wymaga wypełnienia i podpisania załącznika nr 3 wykaz doświadczenia  

i potencjału osobowego i sprzętowego wraz z dowodami potwierdzającymi, że wyżej 

wymienione usługi zostały wykonane należycie, wyłącznie w zakresie wykazu wykonanych 

usług (doświadczenia). 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Pytanie nr 4 

Jeżeli Zamawiający wymaga potwierdzenia spełnienia warunku odnoszącego się do 

potencjału osobowego i sprzętowego, proszę o doprecyzowanie jakie są wymagania z 

podaniem ilości osób i żądanych uprawnień oraz ilości i nazwy sprzętu, którym wykonawca 

powinien dysponować. 

 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. 

 

Pytanie nr 5 

Proszę o informację o ilości pracowników ochrony na zmianie przy realizacji zamówienia 

„Świadczenie kompleksowej usługi ochrony fizycznej osób i mienia na terenie Radiostacji 

przy ul. Tarnogórskiej w Gliwicach". 

 

Odpowiedź 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 1. 

 


