
 

 
 

 

Katowice dn.  29.05. 2017 r. 

UNIWERSYTET ŚLĄSKI 

Dział Zamówień Publicznych 

ul. Bankowa 12 

40-007 Katowice 

Uczestnicy postępowania 

DZP.381.032.2017.UG 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego wartości zamówienia 
powyżej równowartości kwoty  209 000 € (nr sprawy: DZP.381.032.2017.UG), którego przedmiotem jest „Usługi ochrony 
fizycznej obiektów Uniwersytetu Śląskiego zlokalizowanych w Katowicach, Sosnowcu, Chorzowie oraz Cieszynie”  

Zgodnie z art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2015r., 
poz. 2164 z późń. zm. ),zwanej dalej upzp,  w związku z otrzymanymi  pytaniami  do treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, jakie wpłynęły do Zamawiającego w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela następujących 
odpowiedzi: 

 Pytanie 1   : 

Czy wykonawca przystępując do części A,B,C i D  w celu spełnienia warunku zdolności technicznej, tj. 3 (trzy) usługi 
polegające na ochronie osób i mienia  w obiektach użyteczności publicznej oraz co najmniej 3 (trzy) usługi  ochrony 
imprez masowych  może posłużyć się  tymi samymi usługami dla każdej części spełniającymi warunki z części A 
(najwyższa wartość)? 

Odpowiedź:  

Tak wykonawca może posłużyć się  tymi samymi usługami dla części A,B,C i D  spełniającymi warunki z części A (najwyższa 
wartość) 

Pytanie 2  : 

Proszę o potwierdzenie, że w kryterium częściach A-D „Posiadanie świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I 
stopnia” w przypadku udziału konsorcjum  zamawiający przyzna maksymalną ilość punktów  jeżeli tylko lider będzie 
posiadał świadectwo bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia ? 

Odpowiedź:  

W przypadku złożenia oferty wspólnej  dla uzyskania punktów w kryterium „Posiadanie świadectwa bezpieczeństwa 
przemysłowego I stopnia” wystarczające będzie posiadanie  świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego I stopnia, przez 
któregokolwiek z wykonawców składających ofertę wspólną. 

Pytanie 3  : 

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu, zamawiający oprócz 
wymogu  umowy o pracę  w pełnym wymiarze  godzin, pozostawi w gestii wykonawcy  formę zatrudnienia  w 
dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika? 

Odpowiedź:  

Zamawiający swoje oczekiwania co do zatrudnienia  osób  uczestniczących w realizacji zamówienia  na podstawie umowy o 
pracę określił w  rozdziale II ust. 10 SIWZ 
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Pytanie 4  : 

Proszę o informację czy wystarczający będzie w celu spełnienia  okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 
ustawy Pzp  w przypadku udziału konsorcjum  jeżeli tylko lider  będzie posiadał certyfikat   ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 
9001:2009 lub równoważny? 

Odpowiedź:  

W przypadku złożenia oferty wspólnej w celu spełnienia  okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy Pzp, 
wystarczające będzie posiadanie certyfikatu   ISO 9001:2008 / PN-EN ISO 9001:2009 lub równoważnego, przez któregokolwiek 
z wykonawców składających ofertę wspólną. 

 

Pytanie 5  : 

Wnoszę o zawarcie w umowie klauzuli, która umożliwi obu stronom  rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem tj.: „ 
każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z  zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia”. Zaznaczam, 
iż sytuacja zamawiającego przy kształtowaniu  treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę  nie 
tylko  swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ubożyć stosunek prawny  tak, aby te interesy  były 
równoważne. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące obu stronom  z okresem wypowiedzenia  
umożliwiającym drugiej stronie  dostosowanie  się do  sytuacji  jest w opinii wykonawcy  celowe. 

Odpowiedź:  

Zamawiający  zapisy wzoru umowy pozostawia bez zmian, nie zamierza wprowadzać sugerowanej klauzuli. 

Pytanie 6   : 

Czy zamawiający uzna uprawnienia do obsługi zintegrowanego systemu zabezpieczania funkcjonowania budynku 
Continuum Andover Controls wystawione  przez pracownika posiadającego szkolenie z Andovera? 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzna takie uprawnienia. 

 

Zamawiający, działając na podstawie art. 38 ust. 4 upzp  dokonuje modyfikacji treści  SIWZ W  rozdziale II ust. 4 pkt. 3  
SIWZ - poprzez  dodanie zapisu  : 

W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, spełnienie wymogu dotyczącego posiadania 
przez Wykonawcę świadectwa bezpieczeństwa przemysłowego co najmniej II-go stopnia powinno zostać wykazane przez 
każdego z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. 

POWYŻSZE  WYJAŚNIENIA I ZMIANY    SĄ WIĄŻĄCE DLA WYKONAWCÓW I NALEŻY JE UWZGLĘDNIĆ PRZY 
SPORZĄDZANIU OFERTY. 

 

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej                                                         Przewodniczący Komisji Przetargowej 

mgr  Justyna Rutkowska-Zawada 

 

 

 

 

 

                                      mgr  Małgorzata Wróblewska 

 

 

 


