WYKONAWCY
ubiegający się o udzielenie
zamówienia

Katowice, 14.08.2018 r.
PS.271.24.5.2018.GZ
Na podstawie pkt 18.2 ogłoszenia o zamówieniu dotyczącego postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego na usługi społeczne pn.: „Świadczenie usług ochrony osób i mienia oraz
odbioru i konwojowania wartości pieniężnych dla KZK GOP” (znak sprawy: ZP/DO/4/PS/24/2018),
zwanego dalej „ogłoszeniem”, Komunikacyjny Związek Komunalny Górnośląskiego Okręgu
Przemysłowego jako Zamawiający informuje, że ww. postępowaniu wpłynęły wnioski o wyjaśnienie
treści ogłoszenia. W związku z powyższym Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz
z następującymi wyjaśnieniami i zmianami.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący zadania ochrony stałej w budynku przy ul.
Barbary 21 A w Katowicach posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?
Odpowiedź
Tak, Zamawiający wymaga, aby pracownicy wykonujący zadania ochrony stałej w budynku przy ul.
Barbary 21 A w Katowicach posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający wymaga, aby jakiś zakres czynności objętych przedmiotem zamówienia był
wykonywany przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę, jeżeli tak, proszę o określenie w
jakim zakresie taki wymóg należy spełnić.
Odpowiedź
Nie.
Pytanie nr 3
Czy w związku z zapisem zamieszczonym w zał. nr 2 do umowy (pkt. I ppkt 6 tiret 9) Zamawiający
wymaga, aby wykonawca w ramach zamówienia wykonywała usługę konserwacji, serwisowania
systemu monitoringu wizyjnego? Jeżeli tak, proszę o wskazanie z jaką częstotliwością taka usługa ma
być realizowana oraz jakie urządzenia będą objęte serwisem lub konserwacja.
Odpowiedź
Nie. Serwis i konserwacja monitoringu nie wchodzi w zakres usługi.
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Pytanie nr 4
Czy w przypadku dokonania ewentualnych napraw systemu objętego serwisem, Zamawiający pokryje
koszty urządzeń podlegających wymianie oraz zastosowanych materiałów eksploatacyjnych, zgodnie
z wcześniej zaakceptowanym kosztorysem naprawy przedstawionym przez wykonawcę?
Odpowiedź
Nie. Jak w odpowiedzi na pytanie nr 3.
Pytanie nr 5
Czy czas dojazdu podlegający ocenie w kryterium oceny odnosi się do obiektu zlokalizowanego przy
ul. Barbary 21A w Katowicach?
Odpowiedź
Czas dojazdu podlegający ocenie w kryterium oceny ofert odnosi się do któregokolwiek z obiektów
wymienionych w pkt III Załącznika nr 2 do umowy.
Pytanie nr 6
W pkt. 18.13 SIWZ lit. a) Zamawiający zamieścił zapis:
Wykonawcy, którzy złożyli oferty w terminie ich składania, zostaną niezwłocznie zawiadomieni
pisemnie lub faksem, o:
a) wyborze najkorzystniejszej oferty (maksymalnie 3 oferty),
Proszę o wyjaśnienie, co oznacza zastrzeżenie w nawiasie?
Odpowiedź
Zamawiający informuje, że w pkt 18.13 SIWZ lit. a) ogłoszenia wykreślono zapis „(maksymalnie 3
oferty)”.
Pytanie nr 7

Czy Zamawiający wymaga aby pracownicy świadczący ochronę w siedzibie KZK GOP w Katowicach
posiadali wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony?
Odpowiedź
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 1.
Pytanie nr 8

Czy Zamawiający wymaga aby pracownicy ochrony byli zatrudnieni na podstawie umów o pracę?
Jeśli tak – czy każda roboczogodzina usługi ochrony winna być zrealizowana w ramach umowy o
pracę?
Odpowiedź
Jak w odpowiedzi na pytanie nr 2.
Pytanie nr 9

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z usług podwykonawcy w zakresie podjazdów
Grup Interwencyjnych?
Odpowiedź
Tak.
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Pytanie nr 10

Czy w pomieszczeniach znajdujących się w siedzibie Zamawiającego wskazanych w pkt 3.1.8
Ogłoszenia o zamówieniu, znajdują się autonomiczne systemy alarmowe, posiadające odrębne
nadajniki, z których każdy będzie podłączony do Centrum Monitorowania Wykonawcy?
Odpowiedź
Nie.

Pytanie nr 11

Czy systemy wskazane w pkt 3.1.8 są podłączone do jednej centrali, która będzie podłączona do
Centrum Monitorowania Wykonawcy?
Odpowiedź
Nie.
Ponadto, na podstawie pkt 18.3 ogłoszenia Zamawiający dokonał zmian we wzorze
formularza ofertowego w pkt 1 poz. 3, 5 oraz 7, które niezgodne były z treścią pkt 3.1.3, 3.1.5 oraz
3.1.8 ogłoszenia. Aktualny wzór formularza ofertowego stanowiącego Załącznik nr 1 do
ogłoszenia załączono do niniejszego pisma.

Z-ca Przewodniczącego Zarządu
(-) Marek Kopel

Załącznik:
- Formularz ofertowy (wzór).
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