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Wykonawcy zainteresowani  
udziałem w  post ępowaniu  
o udzielenie zamówienia publicznego 

 
 
 

 
 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na: „Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie wartości 
pienięŜnych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”.  

 
 
 

WYJAŚNIENIE TREŚĆI SIWZ 
 
 

 W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia na „Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie 
wartości pienięŜnych dla Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 
ustawy Prawo zamówień publicznych poniŜej cytujemy pytania Wykonawców oraz 
odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1  

Czy zezwolenie na broń na okaziciela moŜe posiadać  i przedstawić jeden z wykonawców 
wchodzących w skład konsorcjum? 

Odpowied ź:  

Zezwolenie na broń na okaziciela powinien posiadać kaŜdy wchodzący w skład konsorcjum. 
Przepisy obowiązującego prawa zezwalają na dysponowanie bronią pracownikom podmiotu  
na który zostało wydane zezwolenie na okaziciela.  

 
 
Pytanie 2  

Zamawiający określił warunek udziału w postępowaniu w zakresie doświadczenia. Proszę  
o podanie maksymalnej ilości usług, jakie moŜe wykonawca przedstawić by spełnić 
przedmiotowy warunek w zakresie wartości. 



Strona 2 z 11 
 
 

 
 
 

Odpowied ź: 

Zamawiający nie określa maksymalnej ilości usług jakie moŜe przedstawić Wykonawca by 
spełnić warunek udziału w postępowaniu. 

Wykonawca biorący udział w postępowaniu winien spełniać warunek określony w sekcji II SIWZ 
ust. BiC pkt 1.   

 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający dopuszcza zmianę ceny brutto w wyniku ustawowej zmiany podatku VAT. 

Odpowied ź: 

Zgodnie z art. 144 ustawy Zamawiający przewiduje moŜliwość zmiany ceny w umowie  
w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT, zgodnie z zasadami określonymi  
w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 8 do SIWZ. 

 

Pytanie 4  

Czy wadium moŜe zostać złoŜone w imieniu lidera konsorcjum. 

Odpowied ź: 

Tak. 

 

Pytanie 5  

Proszę o informację czy zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w przedmiotowym 
postępowaniu. Zapis w par. 4 ust. 2 umowy stoi w sprzeczności z pkt IX SIWZ. 

Odpowied ź: 

Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na 
wykreśleniu w Załączniku nr 8 do SIWZ - Projekt umowy w § 4 ustępu 2.  

 

Pytanie 6  

Czy wskazany w części II SIWZ, pkt ad. A)3. wymóg posiadania przez Wykonawcę 
„Pozwolenia na uŜywanie częstotliwości radiowej na obszarze województw śląskiego  
i małopolskiego z pozwoleniem na korzystanie ze stacji bazowych zlokalizowanych w: 
Jaworzno, ul. Sulińskiego 2 (3 szt.) oraz LibiąŜ, ul. Górnicza 23 (1 szt.). 
(Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800  
z późn. zm.))” naleŜy interpretować w ten sposób, iŜ Wykonawca powinien posiadać 
pozwolenie na uŜytkowanie częstotliwości radiowej obejmujące swoim zasięgiem 
województwa śląskie i małopolskie wraz z pozwoleniem na korzystanie ze stacji 
umoŜliwiających zapewnienie łączności radiowej na obiektach Zamawiającego, których 
ochrona jest przedmiotem zamówienia ? 

Pragniemy podkreślić, iŜ konieczność dosłownego odczytania wskazanego zapisu,  
tj. w sposób wymagający posiadania przez Wykonawcę pozwolenia na uŜywania 
częstotliwości radiowej stricte dotyczące obszarów województwa śląskiego i małopolskiego 
oraz pozwolenia radiowego na stacje bazowe we wskazanych konkretnych lokalizacjach na 
terenie obiektów Zamawiającego, byłaby równoznaczna z naruszeniem przez 
Zamawiającego zasady uczciwej konkurencji określonej w art. 7 ustawy prawo zamówień 
publicznych. 

W świetle przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz prawa 
telekomunikacyjnego oraz praktyki Urzędu Komunikacji Elektronicznej oczywistym jest, Ŝe 
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pozwoleniem takim moŜe dysponować wyłącznie podmiot, który uzyskał zgodę 
Zamawiającego na lokalizację przedmiotowych stacji bazowych na terenie obiektów 
Zamawiającego w Jaworznie przy ul. Sulińskiego 2 oraz w LibiąŜu przy ul. Górniczej 23. 
Biorąc pod uwagę fakt, iŜ w poprzednich postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego Zamawiający nie wymagał dysponowania przez Wykonawcę pozwoleniami na 
stacje bazowe w przedstawionych lokalizacjach, oczywistym jest, Ŝe pozwoleniami takimi 
dysponuje wyłącznie obecny Wykonawca (ewentualnie poprzedni Wykonawcy, których 
Zamawiający zobligował albo którzy uzyskali zgodę po rozstrzygnięciu poprzednich 
postępowań przetargowych, bez wskazania tego wymogu/zamiaru w toku postępowań). 

NaleŜy ponownie zaznaczyć, iŜ prawo telekomunikacyjne nie daje Zamawiającemu podstaw 
do Ŝądania dysponowania przez Wykonawcę konkretnymi stacjami bazowymi w precyzyjnie 
określonych lokalizacjach w celu zapewnienia łączności radiowej bez wykorzystania stacji 
bazowych z wykorzystaniem stacji ruchomych na podstawie odpowiedniego pozwolenia. 

Odpowied ź: 

Posiadanie pozwolenia radiowego przez Wykonawcę na uŜywanie częstotliwości        
radiowych wraz ze wskazaniem lokalizacji stacji bazowych w : Jaworznie ul. Sulińskiego 2  
(3 szt.) oraz w LibiąŜu ul. Górnicza 23 (1 szt.) jest wymogiem  koniecznym gdyŜ tak nakazuje 
Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo  telekomunikacyjne.  
Teren podlegający ochronie jest tak rozległy iŜ nie moŜna zapewnić łączności za pomocą 
radiotelefonów przenośnych (noszonych) lub przewoźnych. Tylko łączność zorganizowana  
w oparciu o stacje bazowe moŜe sprostać takim wymogom.  
Wykonawca musi wykazać iŜ posiada takie pozwolenie radiowe i w momencie wygrania 
przetargu na ochronę i podpisaniu umowy jest w stanie zapewnić niezawodną łączność  
od pierwszego dnia ochrony. Nie spełnienie tego warunku uniemoŜliwi wykonawcy 
wykonanie skutecznej ochrony obiektów Południowego Koncernu Węglowego S.A.  
w Jaworznie i LibiąŜu. Bez odpowiedniego pozwolenia radiowego nie moŜna zgodnie  
z prawem telekomunikacyjnym zainstalować stacji bazowych we wskazanych miejscach  
i prowadzić łączności radiowej.  
 
 
Pytanie 7  

Do jakiej Jednostki Obliczeniowej będą konwojowane wartości pienięŜne? 

Odpowied ź: 

Samochodami wykonującymi transport wartości pienięŜnych przewoŜone będą wartości  
do 1 jednostki obliczeniowej. 
 
 
Pytanie 8  

Jaka długa będzie trasa konwoju wartości pienięŜnych. 

Odpowied ź: 

Długość trasy konwoju określa załącznik nr 1 do SIWZ  rozdz. II pkt  3 i rozdz.  VI  
pkt. 8 oraz załącznik nr 1 do umowy rozdz. II pkt 3 i rozdz. VI pkt 7. 

 
 
Pytanie 9  

Czy przewoŜone wartości będą deponowane do banku (lub kasy) poza terenem 
Zamawiającego? Jeśli tak to w jakich godzinach i czy uczestnikiem konwoju poza 
pracownikami ochrony będzie kasjer bądź inny pracownik Zamawiającego. 
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Odpowied ź: 

PrzewoŜone wartości pienięŜne  będą deponowane poza siedzibą Zamawiającego w obrębie 
miasta Jaworzna i Chrzanowa w banku w godzinach pracy banku lub wrzutni bankowej poza 
godzinami pracy banku. Realizacja usługi konwojowej moŜe odbywać się o dowolnej porze 
doby. Uczestnikiem konwoju będzie kasjer. 
 
 
Pytanie 10  

Czy samochód osobowy przeznaczony do konwojowania materiałów niebezpiecznych 
będzie samochodem konwojującym pojazd (bądź kolumnę pojazdów) Zamawiającego, które 
przystosowane są do przewozu materiałów niebezpiecznych ? 

Odpowied ź: 

Samochód osobowy przeznaczony do konwojowania materiałów niebezpiecznych będzie 
samochodem  konwojującym pojazdy przystosowane do przewozu materiałów niebezpiecznych. 

 

Pytanie 11  

Czy samochód osobowy przeznaczony do konwojowania materiałów niebezpiecznych 
powinien mieć jakieś szczególne pozwolenia, certyfikaty lub wyposaŜenie poza wymaganym 
w SIWZ systemem do zdalnego monitorowania i lokalizacji pojazdów. 

Odpowied ź: 

Samochód osobowy przeznaczony do konwojowania materiałów niebezpiecznych powinien 
odpowiadać wymaganiom zawartym w SIWZ.  

 

Pytanie 12  

Czy w sytuacji gdy Wykonawca przeznaczy do realizacji usługi samochody, które uŜytkuje na 
zasadach umowy leasingowej – i tym samym widniejący w dowodzie rejestracyjnym 
właściciel pojazdu to firma leasingująca, Zamawiający wymaga aby do oferty wraz  
z kserokopią dowodu rejestracyjnego załączyć równieŜ umowę między Wykonawcą  
a Leasingodawcą? 

Odpowied ź: 

JeŜeli Wykonawca  nie jest właścicielem wykazanych samochodów, to do wykazu naleŜy 
dołączyć pisemne zobowiązanie podmiotu udostępniającego do oddania do dyspozycji 
Wykonawcy tych samochodów na okres korzystania z nich przy wykonywania zamówienia 
na „Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie wartości pienięŜnych dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”.  
Wykonawca moŜe załączyć umowę leasingową.   
 
 
Pytanie 13  

W paragrafie 4 punkt 2 widnieje zapis o jednoznacznym zakazie podwykonawstwa, w SIWZ 
natomiast w pkt IX Zamawiający zezwala na podwykonawstwo. Prosimy o doprecyzowanie 
sprzecznych ze sobą zapisów. 

Odpowied ź: 

Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na 
wykreśleniu w Załączniku nr 8 do SIWZ - Projekt umowy w § 4 ustępu 2.  
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Pytanie 14  

Prosimy o przybliŜenie szacunkowego miesięcznego kosztu najmu pomieszczeń 
przeznaczonych udostępnionych Wykonawcy wraz z kosztem mediów. 

Odpowied ź: 

Wyliczenia miesięcznego kosztu najmu pomieszczeń oraz koszty mediów naleŜy dokonać  
na podstawie załącznika nr 12 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 15  

Prosimy o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem „roboczodniówka”.  
Czy jest to 8 roboczogodzin jednego pracownika ochrony?. 

Odpowied ź: 

Roboczodniówka jest to 8 roboczogodzin jednego pracownika. 
 
 
Pytanie 16  

We wzorze umowy w załączniku nr 1 pkt. 2.2 lit. c) Zamawiający zawarł zapis niespójny  
z ustawą o ochronie osób i mienia, pozwalającą co najwyŜej ująć osobę stwarzającą 
zagroŜenie w celu niezwłocznego przekazania Policji. Prosimy o doprecyzowanie zapisu 
zgodnie z obowiązującą ustawą. 

Odpowied ź: 

Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na 
zmianie treści zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.2.2.  
lit. c) oraz w załączniku nr 1 do umowy pkt 2.2. lit. c). Zapis otrzymuje brzmienie: 

c) niedopuszczeniu do wyjścia z chronionego obiektu osób wobec których istnieje 
podejrzenie dokonania czynu przestępczego (zgodnie z obowiązującymi przepisami 
ustawy o ochronie osób i mienia).  

  
 
Pytanie 17  

We wzorze umowy w załączniku nr 1 pkt. 2.16 Zamawiający zawarł zapis niespójny  
z obowiązującymi przepisami prawa. W związku ze zmianą przepisów ustawy o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi w przypadku odsunięcia pracownika od pracy 
badania trzeźwości moŜe być przeprowadzone tylko przez Policję – upowaŜniony organ. 
Prosimy o doprecyzowanie zapisu zgodnie z obowiązująca ustawą. 

Odpowied ź: 

Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia polegającej na 
zmianie treści zapisu w Załączniku nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia pkt 3.2.16.  
oraz w załączniku nr 1 do umowy pkt 2.16. Zapis otrzymuje brzmienie: 

16) kontrola trzeźwości osób na terenie Zamawiającego (zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi).   

 
 
Pytanie 18  

W związku z wymogiem zamontowania przez Wykonawcę CCTV na obiekcie 
Zamawiającego prosimy o doprecyzowanie: 
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− czy montaŜ okablowania leŜy po stronie Wykonawcy? JeŜeli tak prosimy  
o przedstawienie mapy rozmieszczenia sprzętu z podaniem odległości oraz informacji 
czy wymagane SA prace dodatkowe (np. prace ziemne, montaŜ słupów itp.); 

− czy po zakończeniu realizacji usługi przechodzi na własność Zamawiającego czy 
podlega demontaŜowi przez Wykonawcę? 

Odpowied ź: 

MontaŜ okablowania nie leŜy po stronie Wykonawcy. Po zakończeniu realizacji umowy 
urządzenia Wykonawcy podlegają demontaŜowi. 
 
 
Pytanie 19  

Zamawiający wymaga załączenia do oferty opłaconej polisy OC. Czy w przypadku gdy 
składka za polisę zgodnie z umową między Wykonawcą  a Zamawiającym rozłoŜona jest  
w ratach w sposób następujący: polisa zawarta jest od 1.08.2011 do 31.07.2012, 
harmonogram zapłaty poszczególnych składek to: I rata płatna do 15.08.2011, II rata płatna 
do 15.10.2011, III rata płatna do 15.01.2012 i IV rata płatna do 15.04.2012.  

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony gdy Wykonawca załączy do oferty 
potwierdzenie tylko pierwszej raty składki zgodnie z w/w harmonogramem, gdyŜ termin 
kolejnych składek jeszcze nie upłynął? 

Odpowied ź: 

Tak. 
 
 
Pytanie 20  

We wzorze umowy w paragrafie 4 pkt 1.12 Zamawiający zawarł zapis o odpłatnych 
przeszkoleniach pracowników ochrony w zakresie BHP zgodnie z obowiązującymi  
u Zamawiającego uregulowaniami. Prosimy o doprecyzowanie jaki jest koszt w/w szkoleń? 

Odpowied ź: 

Koszt szkolenia wynosi 49 zł netto za osobę. 
 
 
Pytanie 21  

Czy w obiektach Zamawiającego istnieją juŜ przystosowane zgodnie z obowiązującymi 
przepisami magazyny broni, czy Wykonawca musi ponieść koszt takiego przystosowania. 
Jeśli tak to w jakim zakresie? 

Odpowied ź: 

Magazyn broni Zamawiającego spełnia wymogi techniczne magazynu, Wykonawca musi 
ponieść koszty związane z przechowywaniem swojej broni, tj. zakupu szafy na broń, 
dokonać odbioru magazynu broni przez właściwe terytorialnie KWP. MontaŜ szaf  
do przechowywania broni oraz stosowne odbiory magazynów broni muszą zostać dokonane 
do dnia rozpoczęcia realizacji usługi. 
 
 
Pytanie 22  

Prosimy o potwierdzenie, Ŝe w przypadku złoŜenia oferty przez podmioty wspólnie 
(Konsorcjum) wadium w postaci gwarancji ubezpieczeniowej moŜe zostać wniesione przez 
lidera Konsorcjum. 
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Odpowied ź: 

Tak. 
 
 
Pytanie 23  

Zamawiający wymaga wykazania od Wykonawcy posiadania: 

„Pozwolenie na uŜywanie częstotliwości radiowej na obszarze województw śląskiego  
i małopolskiego z pozwoleniem na korzystanie ze stacji bazowych zlokalizowanych w: 
Jaworzno, ul. Sulińskiego 2 (3 szt.) oraz LibiąŜ, ul. Górnicza 23 (1 szt.). (Ustawa z dnia  
16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800 z późn. zm)). 

Czy Zamawiający uzna za spełnienie warunku przez Wykonawcę, gdy Wykonawca do oferty 
dołączy posiadane pozwolenie na uŜywanie częstotliwości radiowej na terenie całego kraju  
w słuŜbie radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, oraz zobowiąŜe się  
do uzyskania pozwolenia na korzystanie ze stacji bazowych zlokalizowanych w: Jaworzno, 
ul. Sulińskiego 2 (3 szt.) oraz LibiąŜ, ul. Górnicza 23 (1 szt.) w przypadku wyboru jego oferty. 

Odpowied ź: 

Nie. 
 
 
Pytanie 24  

Czy Zamawiający dopuszcza moŜliwość podwykonawstwa w zakresie korzystania ze stacji 
bazowych zlokalizowanych w: Jaworzno, ul. Sulińskiego 2 (3szt.) oraz LibiąŜ, ul. Górnicza 23 
(1szt.), lub czy moŜe polegać w tym zakresie na potencjale innych podmiotów, dołączając do 
oferty stosowne zobowiązanie i dokumenty. 

Odpowied ź: 

Zamawiający w SIWZ w sekcji II ad. A pkt 3 wyraźnie określił, iŜ Wykonawca ma wykazać się 
posiadaniem pozwolenia na uŜywanie częstotliwości radiowej na obszarze województw 
śląskiego i małopolskiego z pozwoleniem na korzystanie ze stacji bazowych zlokalizowanych 
w: Jaworzno, ul. Sulińskiego 2 (3 szt.) oraz LibiąŜ, ul. Górnicza 23 (1 szt.). 
(Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. Nr 171 poz. 1800  
z późn. zm.)). 

Natomiast co do samych stacji bazowych (4 szt.) ujętych w sekcji II, ad. BiC pkt. 2, tiret 5 
SIWZ, Zamawiający wymaga aby Wykonawca nimi dysponował na potwierdzenie czego 
Wykonawca powinien złoŜyć stosowne oświadczenie, zgodnie ze wzorem określonym  
w załączniku nr 5 do SIWZ pkt 4.    
 
 
Pytanie 25  

JeŜeli Wykonawca na etapie składania oferty posiada ubezpieczenie OC w zakresie 
prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę 6 000 000,00 zł  
i zobowiąŜe się do zwiększenia sumy gwarancyjnej do kwoty 7 000 000,00 zł, w przypadku 
wyboru jego oferty, czy spełni warunek stawiany przez Zamawiającego. 

Odpowied ź: 

Nie. 
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Pytanie 26  

Prosimy o podanie w „jednostkach obliczeniowych” wartości środków pienięŜnych, jakie będą 
konwojowane. 

Odpowied ź: 

Samochodami wykonującymi transport wartości pienięŜnych przewoŜone będą wartości  
do 1 jednostki obliczeniowej. 
 
 
Pytanie 27  

Czy po okresie 36 miesięcy zamontowany system telewizji uŜytkowej staje się własnością 
Zamawiającego? 

Odpowied ź: 

Zamontowany system telewizji uŜytkowej podlega demontaŜowi. 
 
 
Pytanie 28  

Kto ponosi koszty serwisu, konserwacji i napraw zamontowanego przez Wykonawcę 
systemu telewizji przemysłowej? 

Odpowied ź: 

Koszty serwisu, konserwacji i napraw zamontowanego przez Wykonawcę systemu telewizji 
przemysłowej ponosi Wykonawca. 

 
 
Pytanie 29  

Kto ponosi koszty serwisu, konserwacji i napraw istniejącego juŜ u Zamawiającego systemu 
telewizji przemysłowej? 

Odpowied ź: 

Koszty serwisu, konserwacji i napraw istniejącego juŜ u Zamawiającego systemu telewizji 
przemysłowej ponosi Zamawiający. 

 
 
Pytanie 30  

Czy w przypadku wyboru oferty, złoŜonej przez grupę Wykonawców (Konsorcjum) 
Zamawiający zgodzi się aby rozliczenia za świadczenie usług ochrony poszczególnych 
zakładów górniczych („Sobieski”, „Janina”) były rozliczane na rzecz poszczególnych 
Konsorcjantów (zgodnie z podziałem zadań ochronnych, między Konsorcjantów, zawartych 
w umowie Konsorcjalnej). 

Odpowied ź: 

Zgodnie z zapisami w sekcji V ust. 6 SIWZ „Umowa zawarta z grupą wykonawców będzie 
zawierać zapis wskazujący, który uczestnik grupy wykonawców będzie wystawiał faktury  
z tytułu realizacji umowy. 
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Pytanie 31  

Czy Zamawiający przewiduje waloryzację stawki wynagrodzenia świadczenia usługi  
w związku ze wzrostem minimalnego wynagrodzenia? 

Odpowied ź: 

Nie. 
 
 
Pytanie 32  

W związku z zapisem umowy „Wykonawca zobowiązany jest do: 

- odpłatnego przeszkolenia swoich pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 
zgodnie z obowiązującymi u Zamawiającego w tym zakresie uregulowaniami i trybami 
postępowania”. Czy szkolenie ma być przeprowadzone przez Zamawiającego, a w związku  
z tym jakie są jego koszty? Czy Wykonawca przeprowadza je we własnym zakresie. 

Odpowied ź: 

Szkolenie przeprowadzane jest przez Zamawiającego. Koszt szkolenia wynosi 49 zł  
netto za osobę. 
 
 
Pytanie 33  

W związku z zapisem: „Wykonawca wykaŜe, Ŝe: 

c)  dysponuje minimum: 2 samochodami osobowymi o napędzie na 2 osie przystosowanymi 
do transportu wartości pienięŜnych, 2 samochodami osobowymi dla potrzeb kontroli 
wykonywanych konwojów oraz kontroli i nadzoru pełnienia słuŜby oraz 1 samochodem 
osobowym do wykonywania konwojów materiałów niebezpiecznych wyposaŜonymi  
w system do zdalnego monitorowania i lokalizacji pojazdów”.   

oraz z wykazem (zał. nr 11 – wiersz 2 tabeli z zapisem: „Samochód osobowy do 
wykonywania konwojów oraz kontroli i nadzoru pełnienia słuŜby wyposaŜony w system 
zdalnego monitorowania i lokalizacji pojazdów”. Prosimy o doprecyzowanie, czy 
samochody przeznaczone do kontroli i nadzoru wykorzystywane będą równieŜ do 
wykonywania konwojów – jak wskazuje Zamawiający w wykazie. 

Odpowied ź: 

Istnieje moŜliwość wykorzystania równieŜ tych samochodów do wykonywania konwojów. 
 
 
Pytanie 34  

Prosimy o moŜliwość przeprowadzenia wizji lokalnej, dot. niniejszego postępowania  
i wyznaczenie terminu. 

Odpowied ź: 

Zamawiający umoŜliwi dokonanie wizji lokalnej w dniu 23.09.2011 r. od godz. 8:30. 
W celu wzięcia udziału w wizji lokalnej naleŜy wcześniej telefonicznie zgłosić zamiar 
uczestnictwa do dnia 23.09.2011 r. do godz. 8:00 w Wydziale Spraw Obronnych  
i Ochrony Zamawiającego w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 37 – Pan Jarosław Witoszek  
– tel. 32 618 56 14.  
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Pytanie 35  

W związku z zamieszczeniem zapisu w rozdziale II SIWZ: 

„Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

c) wykaz samochodów, zgodnie ze wzorem określonym w załączniku nr 11 do SIWZ oraz 
dowody rejestracyjne wykazanych pojazdów”. 

Zwracamy się z prośba o zmianę powyŜszej treści SIWZ polegającej na zmianie wykazu 
samochodów na oświadczenie o dysponowaniu samochodami opisanymi w pkt II.2c). 

 Posiadanie samochodów wiąŜe się z przekazaniem ich bezpośrednio na dane zlecenie – 
wobec tego jeŜeli firma posiada wymagane samochody są one juŜ zagospodarowane na 
innych obiektach. Wobec powyŜszego jest wysoce prawdopodobne Ŝe podany wykaz będzie 
wykazem fikcyjnym. Jednocześnie zachodzi pytanie o nieuczciwą konkurencję – podane 
samochody wyłącznie przekazane do dyspozycji danego zlecenia naleŜą do firmy 
świadczącej juŜ usługę ochrony mienia na Południowym Koncernie Węglowym. 
Zobowiązanie do posiadania samochodów gwarantuje zamawiającemu, Ŝe samochody 
opisane w SIWZ zostaną przekazane do realizacji przedmiotowego zamówienia a zarazem 
przeciwdziałają nieuczciwej konkurencji. 

Odpowied ź: 

Zamawiający pozostawia treść zapisów sekcji II SIWZ bez zmian. 
 
 
Pytanie 36  

Zamieszczony zapis w rozdziale II SIWZ:  

„Na potwierdzenie spełnienia powyŜszego warunku udziału w postępowaniu Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do oferty: 

f) świadectwa broni palnej bojowej krótkiej, 

g) świadectwo broni palnej bojowej długiej (maszynowej)” 

zwracamy się z prośbą o zmianę powyŜszej treści SIWZ, polegającej na zmianie świadectwa 
broni palnej bojowej krótkiej i długiej na zobowiązanie do dysponowania w/w bronią do 
realizacji przedmiotowego zamówienia. 

Jako firma nieświadcząca w obecnej chwili ochrony wymagającej posiadania broni palnej nie 
moŜemy jej posiadać. W sytuacji wybrania naszej oferty złoŜymy umotywowany wniosek o 
wydanie uprawnień do nabycia określonego rodzaju oraz liczby egzemplarzy broni. 
Jednocześnie zwracamy uwagę na fakt, iŜ wszystkie firmy przystępujące do przetargu  
w chwili wygrania postępowania zmuszone będą do złoŜenia powyŜszego wniosku. Tylko 
firma świadcząca usługi ochrony i konwojowania na Państwa obiektach spełnia warunek 
dysponowania bronią na wskazanym obiekcie. 

Odpowied ź: 

Zamawiający pozostawia treść zapisów sekcji II SIWZ bez zmian. 
 
 
Pytanie 37  

W związku z zamieszczeniem zapisu w rozdziale II.2.c. SIWZ: 

c)  dysponuje minimum: 2 samochodami osobowymi o napędzie na 2 osie przystosowanymi 
do transportu wartości pienięŜnych, 2 samochodami osobowymi dla potrzeb kontroli 
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wykonywanych konwojów oraz kontroli i nadzoru pełnienia słuŜby oraz 1 samochodem 
osobowym do wykonywania konwojów materiałów niebezpiecznych wyposaŜonymi  
w system do zdalnego monitorowania i lokalizacji pojazdów”.   

Prosimy o udzielenie odpowiedzi: 

Jaka wartość pienięŜna będzie przewoŜona w samochodzie w przeliczeniu na jednostki 
obliczeniowe? 

Odpowied ź: 

Samochodami wykonującymi transport wartości pienięŜnych przewoŜone będą wartości      
do 1 jednostki obliczeniowej. 

 


