Orli Staw, dnia 15 lutego 2019 roku

UA.271.1.5.2019

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ,,Świadczenie usługi, w
podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62–834
Ceków – Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów
Komunalnych, znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98–200 Sieradz – Zadanie
nr 2’’- prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w
Biuletynie Zamówień Publicznych – nr ogłoszenia 513091-N-2019 z dnia
12.02.2019 roku
W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia
treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny
Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r.,
poz. 1986 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie
,,W związku z przetargiem na ochronę prosimy o określenie: czasu dojazdu, określenia
składu Grupy Interwencyjnej (jednoosobowa/dwuosobowa) oraz czy pracownicy muszą być
uzbrojeni.
pn. „Świadczenie usługi, w podziale na zadania, w zakresie ochrony osób i mienia na terenie
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków
– Zadanie nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się
przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2”’’
Odpowiedź
Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zgodnie z zapisami Szczegółowego Opisu Przedmiotu
Zamówienia - II części SIWZ, odpowiednio w pkt. 1.6.3. oraz w pkt. 2.6.3., wyposażył
pracowników ochrony oddelegowanych do ZUOK oraz SPO:
1) w pełne umundurowanie, a także identyfikatory osobiste umożliwiające
identyfikację pracownika i Wykonawcę oraz legitymację kwalifikowanego
pracownika ochrony fizycznej,
2) w środki przymusu bezpośredniego, a w szczególności w kajdanki zakładane na
ręce i pałkę służbową,
3) w bezprzewodową łączność pomiędzy sobą oraz z dyspozytorem stacji
monitorowania alarmów,
4) w niezbędny sprzęt zapewniający właściwą realizację niniejszego zamówienia.

Zamawiający nie wymaga wyposażenia pracowników w broń.
Zamawiający zgodnie z pkt. 4.5. IDW - I części SIWZ jako patrol interwencyjny rozumie grupę
interwencyjną. Zamawiający nie określa czasu dojazdu ani składu grupy Interwencyjnej i nie
reguluje zasad wyposażenia ww. grupy w broń.

Z poważaniem
Przewodniczący Zarządu
Związku Komunalnego Gmin
,,Czyste Miasto, Czysta Gmina’’
(-)
Daniel Tylak

