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P R O K U R A T U R A  O K RĘ G O W A   

W  Z I E L O N E J  G Ó R Z E  
ul. Partyzantów 42 

65-950 ZIELONA GÓRA 

tel.:  68 329 17 00, fax: 68 329 17 48 
REGON 000000448    NIP 929-14-56-582 

Zielona Góra, 20 lutego 2014 r. 
  

 
 
VII G 211/01/14 
 

 

 
wszyscy Wykonawcy   

 
 

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na usługi: ochrony osób  
i mienia, monitorowania, serwisowania i konserwacji systemów zabezpieczenia technicznego 
w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze oraz w obiektach prokuratur 
rejonowych okręgu zielonogórskiego, VII G 211/01/14. 

 

WYJAŚNIENIA TRE ŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

WRAZ ZE ZMIAN Ą TREŚCI SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA, nr 1 

 

W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, złożonymi przez Wykonawców, działając w imieniu 

Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku 

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze póżn. zm.), zwaną 

dalej ustawą Pzp, wyjaśniam co następuje oraz wprowadzam do specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia następujące zmiany: 

 

Pytanie 1.1. 

Czy pracownicy ochrony winni być zatrudnieni na umowę o pracę, czy  

o rodzaju i formie zatrudnienia decyduje tylko i wyłącznie Wykonawca? Czy wymóg 

zatrudnienia na umowę o prace dotyczy tylko kadry nadzorującej? 

Odpowiedź: 

Zamawiający wymaga, aby wszyscy pracownicy realizujący przedmiot 

umowy byli zatrudnieni na umowę o pracę. 



 2 

Zamawiający, ze względu na specyficzną działalność jednostek 

organizacyjnych prokuratury, pozostawia treść SIWZ w przedmiotowym zakresie, bez 

zmian. 

 

Pytanie 1.2. 

Czy Zamawiający wyrażą zgodę na udział podwykonawców w realizacji 

zamówienia? Jeżeli tak, to czy Zamawiający ze względu na specyfikę zamówienia 

wyraża zgodę na udział podwykonawców w zakresie obsługi grupy interwencyjnej 

przez centrum monitoringu podwykonawcy? (w znacznym stopniu usprawnia to 

działanie grupy). 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami w pkt. 9.2 ppkt 3 SIWZ, w oparciu o art. 26 ust. 2b oraz 

art. 36 ust.5 ustawy Pzp, Zamawiający przewiduje możliwość powierzenia wykonania 

zamówienia podwykonawcom.  

Wykonawca może polegać na wiedzy doświadczeniu, potencjale 

technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach 

finansowych innych podmiotów. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest 

udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do 

realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne 

zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na 

okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 

W związku z powyższym, Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian  

w przedmiotowym zakresie. 

 

Pytanie 1.3. 

Zamawiający informuje, że „zamówienie będzie realizowane przez 

kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej oraz kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego Wykonawcy zatrudnionych na umowę o pracę, 

posiadający stosowne kwalifikacje zawodowe." Proszę o sprecyzowanie zapisu. Czy 

Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony we wszystkich Prokuraturach byli 
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zarazem kwalifikowanymi pracownikami ochrony fizycznej i zabezpieczenia 

technicznego? Czy też wymóg posiadania kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego dotyczy tylko i wyłącznie osób, które zajmować się będą 

konserwacją systemów zabezpieczeń ? 

 

Odpowiedź: 

Zgodnie z zapisami w pkt. 3.5 pkt. 8 oraz pkt 3.16 SIWZ Zamawiający 

wymaga, aby osoby które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  posiadały 

stosowne kwalifikacje zawodowe w zakresie powierzonych czynności w ramach 

realizacji przedmiotu umowy. 

W związku z powyższym, Zamawiający wymaga, aby pracownicy 

odpowiedzialni za wykonywanie zadań z zakresu ochrony fizycznej osób i mienia 

posiadali co najmniej uprawnienia kwalifikowanych pracowników ochrony.   

Wymóg konieczny posiadania kwalifikowanych pracowników 

zabezpieczenia technicznego dotyczy osób, które będą realizować przedmiot 

zamówienia w zakresie usługi konserwacji i serwisu systemów zabezpieczenia 

elektronicznego. 

 

Pytanie 1.4. 

Ze względu na szeroki zakres zamówienia proszę o wydłużenie terminu 

składania ofert o co najmniej 7 dni. 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający przedłuża termin składania ofert, który upływa 25.02.2014 r.  

o godz. 10:00. Nowy termin składania ofert: 04.03.2014 r., godz. 10:00. 

 

Pytanie 2.1. 

1. Czy Wykonawca może polegać na podwykonawcy w zakresie grupy 

interwencyjnej połączonej z Centrum monitoringu? 

2. Jeżeli tak to proszę o zmianę zapisów: 

3.5 Wymagania szczegółowe 
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2. Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne zdolne do podjęcia interwencji  

w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w czasie do 8 minut  

i w obiektach prokuratur rejonowych w czasie do 20 minut. 

3. Wykonawca posiada własne grupy interwencyjne wyposażone w system: łączności  

z Centrum Monitoringu i monitorowania GPS w pojazdach grup, za pomocą którego 

grupa jest nadzorowana i zarządzana z pozycji Centrum Monitorowania. 

na: 

3.5 Wymagania szczegółowe 

2. Wykonawca zabezpieczy grupy interwencyjne zdolne do podjęcia interwencji  

w obiekcie Prokuratury Okręgowej w Zielonej Górze w czasie do 8 minut  

i w obiektach prokuratur rejonowych w czasie do 20 minut. 

3. Wykonawca zabezpieczy grupy interwencyjne wyposażone w system: łączności  

z Centrum Monitoringu i monitorowania GPS w pojazdach grup, za pomocą którego 

grupa jest nadzorowana i zarządzana z pozycji Centrum Monitorowania. 

 

Odpowiedź : 

Analogicznie jak w Pytaniu nr 1.2. 

 

Pytanie nr 3.1. 

1. Czy zamawiający dopuszcza, że Wykonawca nie dokona wizji lokalnej? Czy wizja 

lokalna jest wymagana z koniecznością potwierdzenia jej wykonania? 

 

Odpowiedź : 

Zgodnie z pkt 3.17 SIWZ zaleca się, w celu uzyskania wszelkich informacji 

potrzebnych do przygotowania oferty, aby Wykonawca dokonał wizji lokalnej 

obiektów Zamawiającego.  

Tym samym, Wykonawca nie ma obowiązku przeprowadzenia wizji lokalnej. 

 

Zamawiający w celu zapewnienia wykonawcom czasu niezbędnego do 

wprowadzenia w ofertach zmian wynikających ze zmiany treści specyfikacji istotnych 
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warunków zamówienia postanowił przedłużyć termin składania ofert, który upływa 

25.02.2014r.o godz. 10:00. 

Nowy termin składania ofert: 04.03.2014 r. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez 

zmian. 

Powyższą informację należy traktować jako integralną część specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia. 

 

 Prokurator Okr ęgowy 
/-/ dr Alfred Staszak 

 

 


