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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 
Proszę o wyjaśnienie, czy pracownicy muszą być zatrudnieni na podstawie umowy o pracę? 
 
Odpowiedź 
Wykonawca ma obowiązek dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia zgodnie  
z przepisem art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy prawo zamówień publicznych 
 
 
Pytanie 2 
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza złoŜenie wadium tylko i wyłącznie przez 
lidera Konsorcjum w imieniu wszystkich konsorcjantów? 
 
Odpowiedź 
Tak. 
 
 
Pytanie 3 
Proszę o wyjaśnienie, w co powinni być wyposaŜeni pracownicy ochrony? 

Pytanie 4 
Proszę o wyjaśnienie, w co powinni być wyposaŜeni pracownicy grupy interwencyjnej? 
 
Odpowiedź na pytania nr 3 i 4 
Pracownicy ochrony powinni być umundurowani i oznakowani zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 
22.08.1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221 z późn. zm.). 
Wykonawca winien zabezpieczyć uzbrojenie i wyposaŜenie dla pracowników zgodnie z wymogami 
określonymi w pkt II załącznika nr 1 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia. 
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Pytanie 5 
Proszę o wyjaśnienie, czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi monitoring – czyli 
podłączenie do stacji monitorowania systemów alarmowych zamontowanych na obiektach 
Zamawiającego? 
 
Odpowiedź 
Nie. 
 
 
Pytanie 6 
Proszę o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia umownego  
o wskaźnik wzrostu rocznej ceny minimalnej? 
 
Odpowiedź 
Zgodnie z zapisem w § 14 ust. 3 projektu umowy dopuszcza się moŜliwość zmiany warunków umowy  
z zastrzeŜeniem art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych. 
 
 
 
 


