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Jarocin, dnia 20.02.2018r. 

ZGO/ZP/03/2018 
 

 

 

Treść zapytań oraz wyjaśnienia  

dotyczące zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

w postępowaniu na  

„Świadczenie usługi fizycznej ochrony osób i mienia ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie”. 

 

 

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 1579 ze zm.)  Zamawiający przekazuje treść zapytań 

dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

 

Pytanie nr 1: 

 Chodzi o punkt 5.1.2 

"Minimalna liczba pracowników ochrony będących jednocześnie na obiekcie to 2 osoby" 

To przewidują Państwo większą ilość pracowników niż 2 osoby? i z czego to wynika? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduję więcej pracowników ochrony na jednej zmianie. Określa 

jedynie minimalną liczbę osób pełniących jednocześnie służbę na obiekcie. Zamawiający 

przewiduję następujący tryb pracy dla pracowników ochrony: Jeden pracownik obchodzi 

wszystkie punkty kontrolne na zakładzie, gdzie drugi pracownik ochrony w tym czasie 

pilnuje obiektu w „stróżówce” znajdującej się w budynku wagowym. 

 

Pytanie nr 2: 

Chodzi o jeden z podpunktów 5.1.4. Obowiązki Wykonawcy 

"Wykonywanie wszelkich poleceń Zamawiającego mających na celu zapewnienie 

bezpieczeństwa w ochranianym obiekcie" 

Są   jakieś osoby które będą wydawać takie polecenia i kto to jest np. kierownik czy 

pracownik biurowy? 

Odpowiedź: 

Polecenia ze strony Zamawiającego będzie wydawała osoba, która zostanie wskazana  

w §3 pkt. 2 umowy z potencjalnym Wykonawcą, która stanowi SIWZ Tom II. 

 

Pytanie nr 3: 

Chodzi o punkt 5.4.1 

"Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności związane z ochroną 

mienia będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (tj. z dnia  

8 grudnia 2017 roku, Dz. U. z 2018 roku, poz. 108).  

1. Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy wykonujący czynności związane  

z ochroną mienia będą w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy 

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy 

(tj. z dnia 8 grudnia 2017 roku, Dz. U. z 2018 roku, poz. 108) 
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Powyższy wymóg nie dotyczy osób odnośnie których Wykonawca wykaże, ze ww. 

czynności nie będą w żadnym zakresie wykonywane pod kierownictwem oraz  

w miejscu i czasie wyznaczonym przez wykonawcę lub podwykonawcę. Wymóg ten 

nie dotyczy także osób samozatrudnionych oraz wspólników spółki, którzy sami 

realizują w/w usługi.  

 

 

Odpowiedź: 

Zapis ten informuje, że Zamawiający nie wymaga zatrudnienia osób na podstawie umowy 

o prace, które nie mają bezpośredniego kontaktu z Wykonywanym zamówieniem 

zleconym przez Zamawiającego. Dla uniknięcia nieporozumień Zamawiający informuje, 

że pracownicy wykonujący czynności związane z ochroną mienia na obiekcie 

Zamawiającego muszą być w okresie realizacji umowy zatrudnieni na podstawie umowy  

o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy 

(tj. z dnia 8 grudnia 2017 roku, Dz. U. z 2018 roku, poz. 108). 

 

 

Powyższe pytania i odpowiedzi stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia i jej załączników. Powyższe odpowiedzi należy ująć  

w treści składnej oferty.  
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