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Toszek, 16.01.2019 r. 
             

dotyczy: postępowania nr 1/PN/DEG/AM/2019 na Świadczenie usług ochrony oddziału VI 
psychiatrycznego sądowego, oddziału VII psychiatrycznego sądowego oraz izby przyjęć  
SP ZOZ Szpitala Psychiatrycznego w Toszku 

 
 Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r.  
(tekst jednolity Dz.U. 2018 poz.1986) Zamawiający udostępnia treść zapytań odnośnie Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami: 
 

Pytania z dnia 09.01.2019 r. 
Pytanie 1 
Czy pracownicy zatrudnieni do ochrony na oddziałach V, XVII i izbie przyjęć powinni posiadać wpis 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony? 
 
Odpowiedź: 
Przetarg dotyczy świadczenia usług ochrony oddziału VI psychiatrycznego sądowego, oddziału VII 
psychiatrycznego sądowego oraz izby przyjęć, natomiast pracownicy przewidziani do realizacji 
zamówienia na oddziałach VI, VII i izbie przyjęć nie muszą posiadać wpisu na listę kwalifikowanego 
pracownika ochrony, natomiast obowiązuje ich znajomość przepisów wymienionych w rozdz. II ppkt. 
1.9. SIWZ. 
 
Pytanie 2 
W jakie środki przymusu bezpośredniego powinni być wyposażeni pracownicy ochrony? 
 
Odpowiedź: 
Pracownicy nie muszą być wyposażeni w żadne środki przymusy bezpośredniego. 
 
Pytanie 3 
W SIWZ Zamawiający przewiduje, iż zatrudnionych przez Wykonawcę powinno być co najmniej 8 
osób na umowę o pracę. Biorąc pod uwagę ilość godzin do wypracowania określoną w formularzu 
ofertowym jest to niewystarczająca ilość pracowników. Czy Wykonawca może pozostałą ilość osób 
potrzebną do prawidłowej realizacji umowy zatrudnić na podstawie umowy zlecenia? 
 
Odpowiedź: 
Sposób zatrudniania pracowników jest indywidualną sprawą firmy.  
 

Pytania z dnia 14.01.2019 r. 
Pytanie 4 
Czy zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników ochrony na podstawie umowy o pracę? 
 
Odpowiedź: 
Sposób zatrudniania pracowników jest indywidualną sprawą firmy. 
 
Pytanie 5 
Czy pracownicy przewidziani do realizacji zamówienia muszą posiadać wpis na listę kwalifikowanego 
pracownika ochrony? 
 
Odpowiedź: 
Pracownicy przewidziani do realizacja zamówienia nie muszą posiadać wpisu na listę kwalifikowanego 
pracownika ochrony, natomiast obowiązuje ich znajomość przepisów wymienionych w rozdz. II ppkt. 
1.9. SIWZ. 
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Pytanie 6 
Proszę o udzielenie informacji co wg Zamawiającego oznacza osobisty sygnalizator? 
 
Odpowiedź: 
Osobisty sygnalizator ma za zadanie w sytuacjach awaryjnych po naciśnięciu przez pracownika ochrony 
wywołać sygnał dźwiękowy celem powiadomienia innych pracowników ochrony z Izby Przyjęć. 
 
Pytanie 7 
Wnosimy o potwierdzenie, że do realizacji zamówienia mają być wyznaczone osoby posiadające wpis 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 
 
Odpowiedź: 
Pracownicy przewidziani do realizacja zamówienia nie muszą posiadać wpisu na listę kwalifikowanego 
pracownika ochrony, natomiast obowiązuje ich znajomość przepisów wymienionych w rozdz. II ppkt. 
1.9. SIWZ. 
 
Pytanie 8 
Wnosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia wymogu zatrudnienia pracowników ochrony na 
umowę o pracę  
 
Odpowiedź: 
Sposób zatrudniania pracowników jest indywidualną sprawą firmy. 
 
Pytanie 9 
Wnosimy o podanie szczegółowego opisu przebiegu konwoju, tj. jakie jest wymagane wyposażenie? 
Czy samochód będzie zapewniony po stronie Zamawiającego? Ile kilometrów jest przewidzianych do 
realizacji oraz jaka jest liczba przewidzianych konwojów? 
 
Odpowiedź: 
Konwój pacjenta odbywa się samochodem Zamawiającego. 
 
Pytanie 10 
Wnosimy o potwierdzenie że Zamawiający nie wymaga podjazdów patrolu interwencyjnego. 
 
Odpowiedź: 
Przedmiot zamówienia nie obejmuje podjazdu grupy interwencyjnej.  
 
Pytanie 11 
Czy koszty obowiązkowego szkolenia pracowników ochrony opisanego w § 5 pkt.8 projektu umowy są 
po stronie Wykonawcy? Jeżeli nie prosimy o podanie wartości. 
 
Odpowiedź: 
Koszty obowiązkowego szkolenia ponosi Zamawiający. 
 
Pytanie 12 
Zamawiający wymaga wyposażenia osobistego wykonawcy usługi w osobisty sygnalizator. Prosimy  
o opisanie jaki sprzęt Zamawiający rozumie pod tym zapisem oraz o podanie parametrów technicznych. 
 
Odpowiedź: 
Osobisty sygnalizator ma za zadanie w sytuacjach awaryjnych po naciśnięciu przez pracownika ochrony 
wywołać sygnał dźwiękowy celem powiadomienia innych pracowników ochrony z Izby Przyjęć. 
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Z poważaniem: 
 
Z-ca Dyrektora  

                    ds. Ekonomiczno-Eksploatacyjnych 
                                   inż. Erwin Janysek    
 
 
 
     
 


