
                                                                                                                              Żary, dnia 18.01.2019 r. 

     105. Kresowy Szpital Wojskowy  

z Przychodnią Samodzielny Publiczny 

         Zakład Opieki Zdrowotnej 

                       w Żarach 

Do wiadomości  Wykonawców 

Numer sprawy 

105. KSzWzP SP ZOZ-DZP-2612-05-19. 
 

Dotyczy:  przetargu nieograniczonego o wartości szacunkowej poniżej kwot określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo Zamówień Publicznych w 

sprawie udzielenia zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie ochrony fizycznej obiektów i 

terenów 105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią SP ZOZ w Żarach,  znak sprawy 105. KSzWzP 

SP ZOZ-DZP-2612-05-19, 

 

             W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, złożonymi 

przez Wykonawców, działając w imieniu Zamawiającego, na podstawie art. 38 ust. 1, 2 i 4 ustawy z 29 

stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015r, poz. 2164 ze zm.), wyjaśniam, co następuje: 

Zestaw pytań I. 

Pytanie nr 1:  

Czy Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w przedmiotowym zamówieniu w zakresie 

dysponowania Grupą Interwencyjną oraz Centrum Monitorowania Alarmów?  

Odpowiedź: Tak, Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców. 

Zestaw pytań II. 

Pytanie nr 1: 

Proszę o podanie okresu trwania Zamówienia. 

Odpowiedź:  Zgodnie z teścia pkt. 2c formularza ofertowego okres realizacji zamówienia wynosi 12 miesięcy. 

Zestaw pytań III. 

Pytanie nr 1: 

Jaka jest częstotliwość sprawdzania stacji wodnej w Kadłubie? 

Odpowiedź:  Zgodnie z zapisem SIWZ kontrola ujęcia wody  w m. Kadłubia odbywa się z częstotliwością 

jeden raz na dobę. 

Pytanie nr 2: 

Czy wszyscy pracownicy muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony czy tylko osoby 

nadzorujące? 

Odpowiedź: Tak.  

Pytanie nr 3: 

Czy powinien być patrol interwencyjny? Czy grupa interwencyjna? 

Odpowiedź: W specyfikacji jest mowa o grupie patrolowo – interwencyjnej.  

Pytanie nr 4: 

Czy czas dojazdu dotyczy obydwu miejsc podanych w specyfikacji? 

Odpowiedź: Czas dojazdu podany w specyfikacji dotyczy miejscowości Żary. 

Zestaw pytań IV. 

Pytanie nr 1: 

Proszę o potwierdzenie, iż przy ocenie oferty Wykonawca uczestniczącego w formie Konsorcjum w kryterium 

„prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia” będzie brana pod uwagę liczba lat 

z koncesji (na wykonywanie usług ochrony osób i mienia) Konsorcjanta z jak najdłuższym stażem? 

Odpowiedź:  Zamawiający będzie brał pod uwagę w ocenie stażu Konsorcjanta z jak najdłuższym stażem. 

Pozostała treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozostaje bez zmian. 

Powyższe informacje należy traktować, jako integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 

 

 
                               DYREKTOR  

         105. Kresowego Szpitala Wojskowego z Przychodnią  

                                                                    Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej 

           

       lek. med. Sławomir Gaik 
M.T. 68 470 78 74 


