Warszawa, dnia 10.02.2017 r.
DZP- 361-91-02/2017
Tel.: (22) 55-22-532
Fax. (22) 55-22-507
Do wszystkich zainteresowanych

Dotyczy: Świadczenia usług ochrony osób i mienia w budynku UW HERA przy ul.
Belwederskiej 26/30 w Warszawie na okres 2 lat”.

W dniu 09.02.2017r. i 10.02.2017r. wpłynęły do Zamawiającego

pisma od

Wykonawców z zapytaniem, na które zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 Ustawy prawo zamówień
publicznych Zamawiający udziela odpowiedzi.
1. Czy Zamawiający zapewni sprzęt i środki do odśnieżania?
2. Czy Zamawiający wywiezie śnieg we własnym zakresie? Gdzie będzie składowany
śnieg?
3. Czy pracownicy ochrony w swoim zakresie mają odśnieżać czy do odśnieżania
Wykonawca ma skierować inne osoby?
4. Jak pracownik ochrony pełniąc służbę jednoosobowo, ma odśnieżać i jednocześnie
chronić obiekt?
5. W jakim systemie będzie odbywać się odśnieżanie?
6. Jak pracownik ochrony nie przekraczając swoich uprawnień ma zatrzymać sprawcę
do czasu przybycia policji? Dlaczego Zamawiający wymaga od Wykonawcy działań
przekraczających jego uprawnienia?
7. We wzorze umowy w & 7 pkt. 1 zamawiający podał, aby pracownicy ochrony
fizycznej byli wyposażeni w środki przymusu bezpośredniego nie wskazując
wymogu odnośnie kwalifikacji pracowników.
W związku z powyższym zwracamy się z wyjaśnieniem czy zamawiający wymaga
zatrudnienia kwalifikowanych pracowników ochrony czy niekwalifikowanych ?

Odpowiedzi:
Ad. 1
Zamawiający zapewni sprzęt i środki do odśnieżania.
Ad. 2
Śnieg jest składowany na terenie obiektu - duży trawnik na wewnętrznym dziedzińcu, więc nie
ma potrzeby wywożenia śniegu.
Ad. 3
Ww. zadanie zależy od organizacji pracy Wykonawcy.
Ad. 4
Podczas odśnieżania pracownik ochrony przebywa na terenie obiektu, więc pełni swoją
podstawową funkcję.
Ad. 5
Na bieżąco – w zależności od opadów śniegu.
Ad. 6
„Zatrzymanie sprawcy (jeśli jest to możliwe) do czasu przybycia policji” – reguluje ustawa z
dn. 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014 poz. 1099), a szczególnie art.
36.1. ust. 3 o brzmieniu: „ ujęcia osób stwarzających w sposób oczywisty, bezpośrednie
zagrożenie dl życia lub zdrowia ludzkiego, a także ochronionego mienia, w celu niezwłocznego
przekazania tych osób Policji.”
Ad. 7
Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony mogli być wyposażeni w środki przymusu
bezpośredniego, zgodnie z kwalifikacjami określonymi w ustawie z dn. 22.08.1997 r. o
ochronie osób i mienia (Dz. U. 2014 poz. 1099).

Z poważaniem
mgr Kazimierz Dukaczewski
Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych

