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Dąbrowa Górnicza 01.08.2018 roku. 

 

 

Wszyscy Wykonawcy  

biorący udział w postępowaniu 
 

 

 

W związku z wpływem do Zamawiającego pytań w sprawie postępowania na zadanie p.n.: 
 

„Usługa ochrony fizycznej obiektów Przedsiębiorstwa Miejskiego 

MZUM.PL S.A. zlokalizowanych w Dąbrowie Górniczej przy: 

Al. Zagłębia Dąbrowskiego 15; ul. Granicznej 21; ul. Granicznej 23; 

ul. Kasprzaka 33, Al. Józefa Piłsudskiego 74; 

Al. Józefa Piłsudskiego 76.” 

 

Zamawiający udziela odpowiedzi na postawione pytania. 

 

Pytanie nr 1: 

 

Zamawiający wymaga w części III.1 pkt 10 SIWZ, aby wykonawca wskazał do realizacji 

zamówienia pracowników, którzy posiadają „pozwolenie na posługiwanie się bronią palną”. 

Proszę o doprecyzowanie tych zapisów poprze wskazanie o które posterunki chodzi 

Zamawiającemu i które obiekty objęte miałyby być tym wymogiem. Z pozostałej treści SIWZ 

nie wynika bowiem, że Zamawiający wymaga w zakresie realizacji zamówienia posiadania 

przez Wykonawcę świadectwa obiektowego broni; Proszę zatem o wyjaśnienie w/w 

wątpliwości co do zasadności takich zapisów; 
 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający wyjaśnia , że obecnie  pozwolenia na posługiwanie się bronią palną powinni 

posiadać członkowie zmotoryzowanych grup interwencyjnych. W sytuacjach szczególnych i 

nadzwyczajnych  w trakcie realizacji umowy ,Wykonawca zobowiązany jest na  wskazanych  

posterunkach  mieć pracownika posiadającego pozwolenie na posługiwanie się bronią palną. 
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Pytanie nr 2 

 

Dodatkowo, w tym samym pkt SIWZ Zamawiający wymaga, aby wykonawca do realizacji 

zamówienia skierował pracowników posiadających aktualny wpis na listę̨ kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej. Z drugiej strony Zamawiający wskazuje, iż wymaga od 

Wykonawcy zatrudnienia co najmniej 50% osób niepełnosprawnych w całym okresie 

wykonywania zamówienia. Proszę zatem o precyzyjne wskazanie, czy Zamawiający zatem 

dopuszcza zatrudnienie pracowników  

kwalifikowanych posiadających orzeczenie o niepełnosprawności; W ocenie Wykonawcy 

wpis na listę pracowników kwalifikowanych pozostaje w sprzeczności z zatrudnianiem 

osób niepełnosprawnych;  

 

   Odpowiedź:  

   Zamawiający wymaga zatrudnienia .co najmniej 50% osób posiadających orzeczenie  

   o niepełnosprawności , a także zatrudnienia kwalifikowanych pracowników ochrony we 

   wszystkich posterunkach dla których taki wymóg zawarto w opisie zamówienia 

 

   Pytanie nr 3 

  

Zwracam się o potwierdzenie, iż Zamawiający wymaga posiadania przez Wykonawców 

zezwolenia Urzędu Komunikacji Elektronicznej w sprawie przydziału częstotliwości  

i zezwolenie na używanie urządzeń radiokomunikacyjnych na obszarze będącym 

przedmiotem zamówienia, tj. zezwolenia obejmującego obszar wyłącznie Dąbrowy 

Górniczej; I tylko takie zezwolenie, z którego treści będzie wynikać zapis, iż dotyczy 

obszaru Dąbrowy Górniczej będzie zamawiający traktować jako spełnienie warunku 

udziału w postępowaniu; 

 

Odpowiedź:  

  

Zezwolenie ma obejmować również obszar Dąbrowy Górniczej a  nie wyłącznie . 

 

 

     

 

      Upoważniona do reprezentowania Spółki 

 

       Klaudia Zawadzka – Sadok  

 

 
 

       

                 

 


