
                                                                                                                     Jaworzno, dnia 2.09.2008 r. 
 
 
 Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
 

 
 

Sprawa nr 20/2008/EZP/AP 

 
 

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   TREŚCI   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 Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem zabezpieczenie techniczne i montaŜ systemu telewizji 
uŜytkowej – czy tylko zamontowanie urządzeń wskazanych w SIWZ w pkt  II.C.2.7 oraz załączniku 
nr 1 pkt IV.1.6. Czy montaŜ wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu. 
Urządzenia wymienione w SIWZ nie tworzą poprawnie funkcjonującego systemu, brakuje  
np. rejestratora. 
 
Odpowiedź 
Zamawiający pod pojęciem zabezpieczenie techniczne – montaŜ systemu telewizji  uŜytkowej rozumie 
montaŜ wszystkich urządzeń niezbędnych do prawidłowego działania systemu, zgodnie z pkt IV.1.6 
załącznika nr 1 do SIWZ i pkt VI.6 projektu umowy, stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
Pytanie 2 
Czy mamy doliczyć koszt okablowania do urządzeń wymienionych w SIWZ w pkt II.C.2.7  
oraz załączniku nr 1 pkt IV.1.6, tj. przewody zasilające i wizyjne. JeŜeli wykonanie okablowania 
 i montaŜ systemu jest kosztem Wykonawcy to potrzebne nam są dodatkowe informacje w postaci 
pełnego zestawienia sprzętowo – materiałowego lub wizja lokalna w Zakładzie Górniczym Janina 
w LibiąŜu. 
 
Odpowiedź 
Urządzenia wskazane w SIWZ w pkt. II.C.2.7 oraz załączniku nr 1 pkt. IV 1.6 będą  podłączone  
do istniejących łączy kablowych.  
 
 
Pytanie 3 
Czy urządzenia lub okablowanie będą znajdowały się w strefach wybuchowych? 
 
Odpowiedź  
Urządzenia i okablowanie nie znajdują się w strefach wybuchowych. 
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Pytanie 4 
Czy kamery wymienione w wykazie maja być zamontowane wewnątrz czy na zewnątrz budynków 
 i czy mają być czarno – białe czy kolorowe? 
 
Odpowiedź  
Za wyjątkiem 2 kamer stacjonarnych, pozostałe kamery montowane są na zewnątrz  budynków. Kamery 
winny spełniać wymogi określone w pkt C.1.7 SIWZ. 
 
 
Pytanie 5 
Czy konwoje wartości pienięŜnych odbywają się do wrzutni czy do okienka w banku? 
 
Odpowiedź  
Konwoje wartości pienięŜnych wykonywane są: 
� w dni robocze do okienka w banku, 
� w dni wolne od pracy do wrzutni. 
 
 
Pytanie 6 
Czy samochód osobowy pozostający do dyspozycji Szefa Ochrony o którym mowa w załączniku 
 nr 1 pkt. III.1.4 oraz w pkt IV.1.5. do SIWZ moŜe być zastąpiony quadem, z uwagi na większą 
wytrzymałość, łatwość dojazdu, zwinność, efektywność w trudnym terenie. 
 
Odpowiedź  
Samochód pozostający do dyspozycji Szefa Ochrony o którym mowa w załączniku nr.1  pkt.III. 1.4  
oraz pkt. IV 1.5 słuŜy do kontroli przebiegu słuŜby jak równieŜ kontroli  usługi konwojowania.  
Nie moŜe zatem być zastąpiony quadem. 
 
 
Pytanie 7 
Czy Zamawiający dopuszcza zastąpienie samochodu z napędem na dwie osie, o którym mowa  
w SIWZ, w szczególności w części II pkt C.1.5 i pkt C.2.5 a) b) c) samochodem z napędem na jedną 
oś, spełniającym wymogi określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji, o którym mowa w pkt 3 części II załącznika nr 1? Zadając niniejsze pytanie 
chcemy zwrócić uwagę na Ŝądanie Zamawiającego nie znajdujące prawnego uzasadnienia 
dotyczącego wymogów przewozu środków pienięŜnych, a powodujące znaczne zawęŜenie kręgu 
oferentów mogących spełnić niniejszy warunek. 
 
Odpowiedź  
Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia samochodów z napędem na dwie osie, o których mowa w części 
II C.1.5 oraz C.2.5. a) b) c) SIWZ. 
 
 
Pytanie 8 
Ile maksymalnie jednostek pieniędzy będzie przewoŜonych w jednym konwoju. 
 
Odpowiedź  
Zamawiający w części II pkt.1 lit. n) załącznika nr1 do SIWZ przewiduje wykonywanie słuŜby 
konwojowej przez grupę interwencyjną przy uŜyciu samochodu przystosowanego. Zatem maksymalną 
liczbę jednorazowo konwojowanych wartości  pienięŜnych określa Rozporządzenie MSWiA z dnia 
14.10.1998 r. (Dz.U. Nr 129 poz. 858 z późń. zm.). 
 
 
Pytanie 9 
Na wykonywaniu jakich czynności przez Wykonawcę miałaby polegać obsługa depozytu, o której 
mowa w SIWZ, w szczególności w pkt I.2.13 załącznika nr 1 do SIWZ? 
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Odpowiedź  
Obsługa depozytu polega na prowadzeniu przez Wykonawcę gospodarki kluczami od szafek 
depozytowych. 
 
 
Pytanie 10 
Czy zadania ujęte w zarządzeniach, poleceniach i instrukcjach, o których mowa w SIWZ,  
w szczególności w pkt 2.34 części I załącznika nr 1 do SIWZ oraz w § 4 ust. 1 pkt 6 projektu 
umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ, będą mieściły się w zakresie przedmiotu umowy,  
a jeŜeli nie to czego będą dotyczyć i jakie obowiązki dla Wykonawcy będą z nich wynikać?  
 
Odpowiedź  
Zadania ujęte w zarządzeniach, poleceniach i instrukcjach o których mowa w SIWZ w  szczególności  
w pkt. 2.34 części I załącznika nr 1 do SIWZ oraz w § 4 ust. 1 pkt. 6 projektu umowy, który stanowi 
załącznik nr 4 do SIWZ będą mieściły się w zakresie  obowiązków Wykonawcy. 
 
 
Pytanie 11 
Na czym ma polegać „pełna dyspozycyjność w zakresie ochrony osób i mienia”, o której mowa  
w § 4 ust. 1 pkt 4 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ? 
 
Odpowiedź  
Pełna dyspozycyjność w zakresie ochrony osób i mienia polegać będzie na zapewnieniu pełnej obsady  
i wyposaŜenia rodzajów słuŜby zgodnych z planami ochrony.  
 
 
Pytanie 12 
Jaka będzie wysokość odpłatności za oddane w dzierŜawę składniki majątkowe, o których mowa  
w pkt 3 części I załącznika nr 1 do SIWZ?  
 
Odpowiedź  
Wysokość odpłatności za składniki majątkowe oddane w dzierŜawę  Wykonawcy określa załącznik nr 6 
do projektu umowy stanowiącego załącznik nr 4 do SIWZ. 
 
 
Pytanie 13 
Na jakich zasadach będą dokonywane zmiany ilości obsady, tj. ilości osób, ilości oraz obsady 
posterunków, o których mowa w pkt 2 części II załącznika nr 1 do SIWZ? Z jakim wyprzedzeniem 
Wykonawca będzie informowany o zmianie? Czy Zamawiający gwarantuje minimalną ilość 
obsady, tj. ilości osób, ilości osób oraz obsady posterunków, a jeśli tak, to jaka ona jest? Czy 
Wykonawca będzie miał prawo do odmowy akceptacji zmiany, jeŜeli zmiana ta wpłynie ujemnie na 
bezpieczeństwo chronionego obiektu, mienia i osób? Czy Wykonawca będzie miał prawo 
odstąpienia od umowy bez konieczności ponoszenia odpowiedzialności z tego tytułu, jeŜeli zmiana 
ta wpłynie ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu, mienia i osób? 
 
Odpowiedź  
Wszelkie zmiany o których mowa w pkt.2 części II załącznika nr 1 do SIWZ wymagają korekty  
w planach ochrony Zamawiającego co wiąŜe się z uzgodnieniami z właściwymi terytorialnie 
komendantami wojewódzkimi policji. Wykonawca zostanie powiadomiony pisemnie w terminie 30 dni 
przed wejściem w Ŝycie obowiązującego planu ochrony. Zamawiający nie przewiduje sytuacji w której 
zmiana miałaby ujemnie wpłynąć na stan bezpieczeństwa chronionych obiektów. Zatem nie dopuszczamy 
odstąpienia od akceptacji zmiany przez Wykonawcę. 
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Pytanie 14 
Jaka będzie wysokość odpłatności za przeszkolenie, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 14 projektu 
umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ? 
 
Odpowiedź  
Koszt szkoleń ponosi Wykonawca, a jego wysokość wynika z umowy zawartej pomiędzy stronami. 
Szkolenie powinna przeprowadzić firma posiadająca Decyzję Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego 
uprawniającą do prowadzenia szkoleń w zakresie robót i usług prowadzonych w ruchu zakładu 
górniczego. 
 
 
Pytanie 15 
Z jakim wyprzedzeniem Zamawiający będzie dokonywał zlecenia, o którym mowa w § 5 ust. 2 
zdanie drugie i ust. 3 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ? 
 
Odpowiedź  
Zamawiający będzie dokonywał zlecenia o którym mowa w  § 5 ust. 2 zdanie drugie z wyprzedzeniem  
7 dni, a zlecenia dotyczące ust. 3 projektu umowy z jednodniowym wyprzedzeniem 
 
 
Pytanie 16 
Czy Zamawiający dopuszcza dostarczenie promesy polisy w sytuacji wskazanej w § 6 ust. 3  
w sytuacji kiedy z przyczyn niezaleŜnych od Wykonawcy, Wykonawca w wymaganym terminie  
nie dysponuje dokumentem polisy? 
 
Odpowiedź  
Nie. 
 
 
Pytanie 17 
Jakie przyczyny będą stanowiły podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
na podstawie § 11 ust. 2 projektu umowy, który stanowi załącznik nr 4 do SIWZ? 
 
Odpowiedź  
Przyczynami stanowiącymi podstawę do odstąpienia od umowy przez Zamawiającego  
na podstawie § 11 ust. 2 umowy są przyczyny leŜące po stronie Wykonawcy, określone  
w przepisach Kodeksu cywilnego. 
 
 
Pytanie 18 
Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający wymaga dysponowania 4 przenośnymi 
alkotestami dowodowymi jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej? 
Przekracza to art. 2 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form  
w jakich dokumenty te mogą być składane. 
 
Pytanie 19 
Proszę o wyjaśnienie, na jakiej podstawie Zamawiający wymaga dysponowania minimum  
2 samochodami osobowymi o napędzie na dwie osie przystosowanymi do transportu wartości 
pienięŜnych,  jako warunek udziału w postępowaniu w zakresie zdolności technicznej? Przekracza 
to art. 2 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r.  
w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŜe Ŝądać zamawiający od wykonawcy oraz form  
w jakich dokumenty te mogą być składane. 
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Odpowiedź na pytania nr 18 i 19  
Wymogi dysponowania 4 przenośnymi alkotestami dowodowymi oraz minimum 2 samochodami 
osobowymi o napędzie na dwie osie przystosowanymi do transportu wartości pienięŜnych wynikają 
ze specyfiki zamówienia. Zamawiający zgodnie z przepisami art. 2 ust. 3 Rozporządzenia Prezesa Rady 
Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich moŜe Ŝądać zamawiający  
od wykonawcy oraz form w jakich dokumenty te mogą być składane, oraz przepisami art. 138c ust. 1  
pkt 2 ustawy Prawo zamówień publicznych ma prawo Ŝądać wykazu niezbędnych do wykonania 
zamówienia narzędzi i urządzeń jakimi dysponuje wykonawca oraz przedstawienia takŜe innych 
dokumentów niŜ określone w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust.2, potwierdzających 
spełnienie warunków udziału w postępowaniu, jeŜeli jest ono niezbędne do oceny spełniania przez 
wykonawców tych warunków. 
 


