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          Egz. pojedynczy 
 
 
 

Dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie przepisów określonych 
w Rozdziale 6 „Zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi”, w trybie art. 138o ustawy z dnia 29 stycznia 

2004 r. Prawo zamówień publicznych pod nazwą:  
 

„Usługa ochrony obiektu Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach przy ul. Lompy 19” 
 

 
Komenda Wojewódzka Policji w Katowicach informuje, że do prowadzonego postępowania wpłynęły 

zapytania i w oparciu o art. 38 ust. 2 poniżej podaję treść zapytań z odpowiedziami. 
 

Zapytanie zadane na wizji w dniu 04.07.2017 r. 
Pyt. 1 „Zadania pracownika ochrony fizycznej (niekwalifikowanego) – czy tylko patroluje teren zewnętrzny, czy 

wchodzi do budynku?” 
Odp. 1 Szczegółowe zadania dla pracowników ochrony (kwalifikowanych i niekwalifikowanego) określone 

zostaną, zgodnie z § 1 ust. 5 umowy oraz Rozdziałem I pkt 3.1 SWZiP w przekazanej przez 
Zamawiającego instrukcji ochrony. Zamawiający nie narzuca, które zadania ma realizować pracownik 
kwalifikowany, a które pracownik niekwalifikowany, z wyłączeniem podejmowania interwencji do 
których uprawniony jest tylko pracownik kwalifikowany. Patrol obejmował będzie tylko teren 
zewnętrzny. Podejmowane interwencje odbywać się mają zarówno na terenie zewnętrznym, jak 
i w częściach budynków otwartych dla petentów. 

 
Pyt. 2 „Dlaczego 4 sztuki broni, skoro jest dwóch pracowników kwalifikowanych na zmianie?” 
Odp. 2 Zamawiający wymaga, zgodnie z § 2 ust. 2.1 umowy aby zmiany na posterunkach "zazębiały się", co 

oznacza że pracownik ochrony może opuścić posterunek dopiero po jego objęciu przez następną zmianę. 
Objęcie zmiany każdorazowo poprzedzone będzie odprawą, w której uczestniczyć będzie skład ochrony 
obejmujący posterunki. Zamawiający wymaga, aby każdy kwalifikowany pracownik przed objęciem 
zmiany na posterunkach był wyposażony w środki przymusu bezpośredniego oraz broń palną. 

 
Pyt. 3 „Dlaczego 8 szt. łączności bezprzewodowej?” 
Odp. 3 Zgodnie z § 2 ust. 11.2 umowy oraz Rozdziałem I pkt 14.2 SWZiP Wykonawca zapewni, co najmniej 

8 szt. środków łączności bezprzewodowej - po jednej sztuce dla pracowników ochrony Wykonawcy oraz 
jedna sztuka w zapasie i bezpłatnie 4 sztuki dla Zamawiającego (tj.: dla pracowników służby ochrony 
Zamawiającego oraz osób koordynujących i nadzorujących zadania ochronne w obiekcie). 

 
Pyt. 4 „Czy dopuszcza się telefony komórkowe?” 
Odp. 4 Zamawiający nie dopuszcza stosowania telefonów komórkowych jako środka łączności pomiędzy 

pracownikami Zamawiającego, a Wykonawcy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
wyk. w 1 egz. Wydz. Zaopatrzenia/BB 
- umieszczono na stronie internetowej Zamawiającego 


