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Chęciny, dnia 2017-06-13 
Znak sprawy: ZP-828-2017 

  
  

UUcczzeessttnniiccyy  ppoossttęęppoowwaanniiaa  pprrzzeettaarrggoowweeggoo  
  

  
Dyrekcja Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. św. Rafała ul. Czerwona Góra 10, 26-060 

Chęciny działając w oparciu o art. 38 ust. 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych.   
 
Art. 38. ust 1, 1a, 1b, 2, 4 Ustawy Prawo zamówień publicznych. 
1.  Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, 

jednak nie później niż:  
   1) na 6 dni przed upływem terminu składania ofert; 

  2) na 4 dni przed upływem terminu składania ofert - w przetargu ograniczonym oraz negocjacjach   z ogłoszeniem, jeżeli zachodzi pilna 
potrzeba udzielenia zamówienia;  

  3) na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - jeżeli wartość zamówienia jest mniejsza niż 
kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 

  - pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca  dnia, w którym upływa połowa 
wyznaczonego terminu składania ofert 

1a  jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w ust.1, lub dotyczy udzielonych 
wyjaśnień, zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania 

1 b       Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym  mowa w ust.1  
2.  Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami zamawiający przekazuje wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, 

bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli i specyfikacja jest udostępniana na stronie internetowej zamieszcza na tej stronie. 
4.   W uzasadnionych przypadkach zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić  treść specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim wykonawcom, którym przekazano specyfikację 
istotnych warunków zamówienia, jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie. 

                                                                                      
 
Informuje, że: 
Pytanie 1: W zaproszeniu ofertowym jednym z kryteriów oceny złożonych ofert jest czas dojazdu grupy 
interwencyjnej. W związku z tym należy rozumieć, że Zamawiający wymaga od Wykonawcy by grupa 
interwencyjna spełniała ustawowe wymogi przedstawione w poniższym rozporządzenia MSWiA z dn. 
21.10.2011 roku "W sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych 
i warunków przechowywania i ewidencjonowania broni i amunicji" wynikające z par. 1 pkt. 3 w/w 
rozporządzenia tj. cyt. grupa interwencyjna - to co najmniej dwóch uzbrojonych pracowników ochrony, 
którzy po uzyskaniu informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie 
chronionych osób lub mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, doraźnej na terenie chronionego 
obiektu, obszaru lub urządzenia. 
Zgodnie z przedstawionymi powyżej wymogami ustawowymi, rozumiemy, że grupa interwencyjna powinna 
być dwuosobowa i uzbrojona w broń palną lub gazową zgodnie z par. 2 w/w rozporządzenia. Czy 
Zamawiający potwierdza w/w wymagania co do udziału  grupy interwencyjnej? 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza udział grupy interwencyjnej. Zgodnie z §4 pkt. 4 Wzoru umowy: 
„W sytuacjach ekstremalnych, wymagane jest aby pracownicy ochrony byli wspomagani przez załogę 
interwencyjną, składająca się z co najmniej 2 pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej, odpowiednio wyszkolonych i wyposażonych w środki przymusu 
bezpośredniego, zdolną stawić się na miejsce wezwania w ciągu całej doby, na każde wezwanie 
Zamawiającego w czasie nie dłuższym niż 20 minut.” 
 
Pytanie 2: Czy Wykonawca powinien mieć własne grupy interwencyjne i własną bazę monitorowania 
systemów alarmowych czy w związku z tym powinien uwzględnić w kosztach wykonania usługi montaż 
nadajnika do sytemu alarmowego Zamawiającego wraz z przyciskiem napadowym? 

Odpowiedź: Wykonawca może posiadać własną grupę interwencyjną lub podpisaną umowę z firmą 
ochroniarską posiadająca ww. grupę. Zgodnie z §3 pkt. 11 ppkt. 11.3 Wzoru umowy Wykonawca przed 
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podpisaniem umowy ma obowiązek przedstawić podpisaną umowę z grupą interwencyjną posiadającą 
uprawnienia do stosowania przymusu bezpośredniego. 
Usługa montażu nadajnika do sytemu alarmowego wraz z przyciskiem napadowym leży po stronie 
Wykonawcy. 
 
Pytanie 3: Zamawiający określił jako jedno z kryteriów oceny ofert: „czas reakcji grupy interwencyjnej”. 
Prosimy o doprecyzowanie Formularza ofertowego, umożliwiającego podanie przez Wykonawcę 
punktowanego czasu reakcji grupy interwencyjnej. 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, że modyfikuje Załącznik nr 2 Formularz ofertowy. Zamawiający 
zamieszcza zmodyfikowany załącznik w pliku Załącznik nr 2 Formularz ofertowy – AKTUALNY. 
 
Pytanie 4: Czy Zamawiający uzna za ważne potwierdzenie przeprowadzenia wizji lokalnej dokonanej 
w dniu 06.06.2017 r. w poprzednim, unieważnionym postępowaniu? 

Odpowiedź: Tak, zamawiający uzna za ważne. 
 
 

 
 

                                                                          Referent ds. Zamówień Publicznych 
                                                                       Ewa Stępień 

 
 


