
MIEJSKI OSRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
41-250 CZELADZ; UL. 17 LaPCA 27

tel. (032) 265-1 4-42, (032) 265_68-11

Czeladż 22.11.2017r.

ZamawiĄący informuje, iz w dniu 21,11.2017r. wpłynęło zapytanie do treści zawańej w zaproszeniu do
składania ofeń na usługi społeczne pt.,,Ochrona fizyczna osób i mienia wraz z monitoringiem w Miejskim
Ośrodku Pomocy Społecznej w Czeladzi w okresie 01.01,2018 do 31 ,12.2018r."

Pytanie 1.
Czy Zamawiający pod pojęciem ,,grupa intenuencyjna" ma na myśli partol intenłencyjny składający się z
pracownikow posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracownikow ochrony fizycznej wyposazonych w
środki przymusu bezpośredniego, czy tez chodzi o grupę intenłencyjną w rozumieniu Rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych iAdministracji z dnia 21 pażdziernika 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia
specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania
broni i amunicji (t1. grupa interuencyjna - co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, ktorzy po
uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska intenłencyjnego informacji z urządzeń lub systemow
alarmowych sygnalizujących zagrożenie chronionych osob lub mienia wspolnie udają się na teren obszaru,
obiektu lub urządzenia podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie ań. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia
1997 r. o ochronie osob i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną, na podstawie zawartej
umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacjizadań ochrony osob lub mienia w formie
be z p o śre d n i ej oc h ro n y fi zycz n ej)?
Odpowiedź
Pod pojęciem "grupa interwencyjna" zamawiający ma na myśli patrol interwencyjny, składający się z
pracownikow posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej, wyposażonych w
środki przymusu bezpośredniego.

Pytanie 2
Czy Zamawiający potwierdza, że wystarczające będzie, aby pracownicy ochrony fizycznĄ byli pzeszkoleni
w zakresie podstawowych zadan i uprawnień pracownika ochrony, natomiast wpis na listę kwalifikowanych
pracownikow ochrony fizycznej osób i mienia posiadały osoby nadzorujące i załogi patroli interuvencyjnych?
Odpowiedź
ZamawiĄący potwierdza, ze wystarczĄące będzie, aby pracownicy ochrony fizycznej byli pzeszkoleni w
zakresie podstawowych zadan i uprawnień pracowników ochrony, natomiast wpis na listę kwalifikowanych
pracowników ochrony tizycznĄ osób i mienia posiadały osoby nadzorujące izałogi patroli intenłencyjnych.

Pytanie 3
Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy byli zatrudnieni u Wykonawcy na podstawie umowy o pracę, a
jezeli tak, to czy zatrudnienie ma byc na pełny etat, czy ZamawiĄący nie nazuca jego wymiaru?
Odpowiedź
ZamawiĄący nie wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę.

Pytanie 4
Zamawiający wskazuje, ze jednym z kryteriow oceny ofeń jest ,,Skrocony czas dojazdu grupy intenłencyjnej
do obiektu ZamawiĄącego - 5%", Czy Wykonawca, który rczważa skorzystanie z usług podwykonawcy
w zakresie monitorowania sygnałow alarmowych iwsparcia patroli interwencyjnych, powinien złożyc wlaz z
ofeńą jakieś dodatkowe dokumenty (a jezeli tak, to jakie?). Czy korzystanie z usług podwykonawcy w
zakresie wsparcia patroli interwencyjnych będzie traktowane jako udział w zamówieniu podwykonawcy
(zgodnie z art. 36 a Ustawy Pzp), czy podmiotu tzeciego (zgodnie z ań. 22 a Ustawy Pzp - pomimo, iż
ZamawiĄący w warunkach udziału w postępowaniu nie wskazał, aby Wykonawca dysponował
gru pa/patrolam i intenruencyj nymi)?
Odpowiedź
Do wyzej wymienionego zamówienia nie mają zastosowania przepisy Ustawy Pzp powołane w pytaniu 4,
gdyż zamowienie to jest realizowane w oparciu ań.,138 ,,o" ustawy Pzp a jego wańośc jest mniejsza niż
wyraźona w złotych równowańość kwoty750 000 euro. Jednocześnie Zamawiający nie wyklucza możliwości
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skorzystania z podwykonawcow. Wykonawca ponosi odpowiedzialnośc w wyborze podwykonawcy a za ich
działania odpowiada jak za własne. Zgodnie z treścią Zaproszenie do składania ofert Zamawiający nie
wymaga składania dodatkowych dokumentow,

Pytanie 5.
Czy Wykonawca, ktory zamierza powiezyc częśc zamowienia podwykonawcy, powinien złożyc wraz z ofertą
jakieś dodatkowe dokumenty (a jezeli tak, to jakie?), czy też wystarczy, że Wykonawca dołączy do ofeńy
własne oświadczenie o zamiarze skorzystania z podwykonawcy w danym zakresie (w formulazu ofeńy brak
jest miejsca na wpisanie takiej informacji)?
Odpowiedź
Zgodnie z treścią Zaproszenie do składania ofeń Zamawiający nie wymaga składania dodatkowych
dokumentow.

Pytanie 6
Czy Zamawiający dopuszcza, aby pży realizacji zamówienia uczestniczyli pracownicy posiadający
orzeczenie o niepełnosprawności (z jednoczesnym zastrzezeniem, że niepełnosprawnośó pracownika w
zadnym stopniu nie wpływa na nalezyte wykonywanie obowiązkow wynikających z zapisów umowy)?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza, aby przy realizacji zamówienia uczestniczyli pracownicy posiadający orzeczenie o
niepełnosprawności (z jednoczesnym zastrzeżeniem, źe niepełnosprawnośó pracownika w źadnym stopniu
nie wpływa na należyte wykonywanie obowiązków wynikających z zapisów umowy).


