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OR.272.1.22.2018      Brzeg, dnia  05 listopada 2018 r.   

 

 

 

dot. ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne 

Nazwa zadania: „Bezpośrednia ochrona fizyczna osób i mienia budynku Starostwa 

Powiatowego w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23 wraz z przynależnym terenem”.  

 

 

 

Zgodnie z pkt. 7 rozdziału VII  Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne, dalej 

„ogłoszenie” w odpowiedzi na skierowane zapytania do treści ogłoszenia, Zamawiający 

udziela następujących wyjaśnień: 

 

 wpływ zapytań drogą elektroniczną dnia 31.10.2018 r.  

Pytanie nr 1. Czy Zamawiający dopuszcza pracowników wykonawcy z orzeczeniem                           

o stopniu niepełnosprawności?  

Odpowiedź: Tak, ale pod warunkiem, że dana osoba będzie zdolna do wykonania zadania na 

tym stanowisku, tzn. pracownik musi odznaczać się sprawnością fizyczną i umysłową.  

Pytanie nr 2. Czy dysponowanie Grupą Interwencyjną jest wymagane przez Zamawiającego, 

czy wystarczy w razie konieczności ( zdarzeń tego wymagających ) wezwać odpowiednie 

organy państwowe ( Policja )? Jeżeli GI jest konieczna, proszę o podanie szczegółowych 

wymagań - czas dojazdu, kwalifikacje oraz wyposażenie.  

Odpowiedź: Dysponowanie Grupą Interwencyjną nie jest wymagane. Zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia oraz zapisami projektu umowy, Wykonawca zobowiązany jest 

natychmiast wezwać odpowiednie służby ( np. Policję, Straż Pożarną) w przypadku 

zagrożenia mienia. 

Pytanie nr 3. Czy monitoring Systemów Alarmowych oraz Monitoring wizyjny ma się 

odbywać na obiekcie Zamawiającego czy sygnał z tych systemów ma być przekierowany do 

Stacji Monitorowania Alarmów Wykonawcy? Czy Zamawiający dopuszcza 

podwykonawstwo jeżeli sygnał ma być przekierowany?  

Odpowiedź: Monitoring Systemów Alarmowych oraz Monitoring wizyjny ma się odbywać na 

obiekcie Zamawiającego bez przekierowywania sygnałów z tych systemów do Stacji 

Monitorowania Alarmów Wykonawcy. 

Pytanie nr 4. Czy System Alarmowy oraz Kamery niezbędne do monitoringu wizyjnego są 

zamontowane na obiekcie?  

Odpowiedź: Tak  
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 wpływ zapytania drogą elektroniczną dnia 05.11.2018 r.   

 

Pytanie nr 5: Proszę o wyjaśnienie kwestii godzin realizacji zadań. W opisie przedmiotu 

zamówienia (str. 2 ) pkt. a  podano w dni robocze „w godz. 15.15 do 7.15” a na stronie 3 

podano „ w systemie dwuzmianowym, przez całą dobę w dni robocze oraz dni wolne od 

pracy” 

 

Odpowiedź: Zamawiający informuje, iż przedmiotem zamówienia jest świadczenie ochrony 

fizycznej osób i mienia w dni będące dla Zamawiającego dniami roboczymi lub sobotami 

wyznaczonymi jako dni pracy dla Starostwa Powiatowego – w godzinach od 15.15 do 07.15 

dnia następnego a w dni wolne od pracy, tj. w soboty, niedziele i święta oraz w dni ustalone 

jako wolne przez Starostę Powiatu Brzeskiego dla Starostwa Powiatowego w Brzegu –                                         

w systemie całodobowym, tj. od godziny 07.15 do godziny 07.15 następnego dnia. 

 

Tym samym, Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia na stronie 3 w zdaniu:  

„Wymienione wyżej zadania powinny być realizowane poprzez: 

 stałą ochronę fizyczną – realizacja zadań ochrony przez wyznaczoną liczbę 

pracowników ochrony na wskazanych posterunkach w obiekcie, w systemie 

dwuzmianowym, przez całą dobę w dni robocze oraz dni wolne od pracy” skreśla 

wyrażenie: „w systemie dwuzmianowym, przez całą dobę w dni robocze oraz dni 

wolne od pracy” 

 

Zamawiający przypomina, że przekazane Wykonawcom wyjaśnienia stanowią integralną 

część ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne i wiążą Wykonawców.  

 

 

 

      WICESTAROSTA 

                 () 

          Jan Golonka  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treść wyjaśnień zamieszczono dnia 05 listopada 2018 r. na stronie internetowej 

Zamawiającego w Biuletynie Informacji Publicznej.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 


