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Treść zapytań oraz wyjaśnienia  
dotyczące zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia 

 
 
Dotyczy: przetargu nieograniczonego Nr NM/ZP.10/15/11/12. na: „Ochronę fizyczną  

i elektroniczną obiektów, osób i mienia PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku”. 
 

PGK „Saniko” Sp. z o.o. we Włocławku, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Prawo zamówień 
publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 ze zm.) przekazuje treść 
zapytań dotyczących zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wyjaśnieniami. 
W przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące zapytania: 

Pytanie Nr 1 Czy dopuszczają Państwo podwykonawstwo w temacie: grupa interwencyjna i centrum 
monitorowania sygnałów alarmowych? 
Odpowiedz: Tak. Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w wykonaniu części zamówienia, 
z zastrzeŜeniem Ŝe Wykonawcy którzy posłuŜą się potencjałem innego podmiotu w celu spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu, a który to podmiot będzie brał udział w realizacji części 
zamówienia muszą załączyć do oferty dokumenty, o których mowa w rozdz. VI. pkt. VI.I. ppkt. 20  
i 21 specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczące tego podmiotu. 
 

Pytanie Nr 2: Czy osoby wyznaczone do ochrony muszą posiadać licencję I i II stopnia? 
Odpowiedz: Zgodnie z warunkiem określonym w rozdz. V pkt. V.I. ppkt. c) specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia, Wykonawcy winni wykazać się wykwalifikowaną kadrą pracowniczą: 
- w tym co najmniej 6 pracownikami ochrony, którzy będą uczestniczyć w wykonaniu przedmiotu 

zamówienia, z czego kaŜdy pracownik winien posiadać min. 2-letnie doświadczenie w zakresie 
realizacji usług ochroniarskich, oraz 

- co najmniej 1 grupą interwencyjną, składającą się min. z 2 osób, pracującą w systemie 
całodobowym na terenie miasta Włocławka i gminy Brześć Kujawski. 

 

Pytanie Nr 3: Czy osoba wyznaczona do obsługi pieca i agregatu prądotwórczego musi posiadać 
stosowne uprawnienia? 
Odpowiedz: Nie. Pracownicy Wykonawcy, którzy będą świadczyć usługi ochrony w Regionalnym 
Zakładzie Utylizacji Odpadów Komunalnych w Machnaczu, gm. Brześć Kujawski, zgodnie z § 3  
ust. 1 pkt. c) projektu umowy, zostaną przeszkoleni w zakresie obsługi urządzeń, które będą 
obsługiwane w ramach świadczonych usług. 
 

Pytanie Nr 4: Czy osoby zatrudnione do ochrony mogą posiadać orzeczenie o niepełnosprawności? 
Odpowiedz: Tak, pod warunkiem, Ŝe orzeczona niepełnosprawność nie będzie kolidowała  
z wykonywaniem obowiązków będących przedmiotem niniejszego zamówienia. 
 

Pytanie Nr 5: Czy istnieje potrzeba dodatkowego sprzętu tj. /alkotest, rejestrator obchodów/? 
Odpowiedz: Nie. 
 
Jednocześnie informuję, Ŝe powyŜsze wyjaśnienia stają się integralną częścią specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia. 
 
 
 
        PREZES ZARZĄDU 
         inŜ. Edward Ziemski 


