Bystra, dn.
dn 15.07.2013 r.
Nr sprawy:28/EZP/380/
/EZP/380/EAE/10/2013
Wszyscy zainteresowani
Dotyczy: postępowania
ępowania przetargowego na świadczenie
wiadczenie usługi ochrony osób i mienia w
Centrum Pulmonologii i Torakochirurgii w Bystrej

W związku
zku ze złoŜonymi
złoŜ
zapytaniami dotyczącymi treści
ci siwz, stosownie do art. 38 ust 1 i 2
ustawy z dnia 29 stycznia
styczni 2004 r. Prawo zamówień publicznych, Centrum Pulmonologii i
Torakochirurgii w Bystrej wyjaśnia:
wyja
Pytanie 1
Ile osób do ochrony fizycznej Zamawiający
Zamawiaj cy wymaga na poszczególnych posterunkach
posterunkach?
Specjalista ds.
Zamówień Publicznych Odpowiedź
Zamawiający
cy wymaga w obsadzie co najmniej jednego pracownika na poszczególnych
tel./fax (33) 499 18 10
posterunkach.
zp@szpitalbystra.pl

Pytanie 2
W jakich godzinach na poszczególnych posterunkach ma być
by świadczona
wiadczona ochrona fizyczna
Odpowiedź
Portiernia - cała doba
Punkt informacyjny zlokalizowany w Pawilon nr 4 – 10 godz. (w
w godz. od 8:00 do 18:00).
Pytanie nr 3
Czy Zamawiający
ący wymaga aby pracownicy wykonujący
wykonuj
bezpośrednią
rednią stałą
stał ochronę fizyczną
posiadali licencję pracownika ochrony.
Odpowiedź
Zamawiający
cy nie wymaga aby pracownik pełniący
pełni
słuŜbę w danym dniu na terenie obiektów
Centrum posiadał licencję
licencj pracownika ochrony fizycznej.
Pytani nr4
Proszę o podanie
danie liczby roboczogodzin dla poszczególnych posterunków
Odpowiedź
Portiernia –24
24 h dziennie
Pawilon IV - Punkt informacyjny 10 h dziennie.
Pytanie nr 5
W rozdziale III SIWZ pkt. 3 Zamawiający
Zamawiaj cy zapisał „ W ramach usługi Wykonawca
zobowiązuje sięę do bezpłatnego uŜyczenia
u yczenia nadajników powiadamiania radiowego oraz dokona
przestrojenia lub doposaŜenia
doposa
istniejącego
cego systemu alarmowego Zamawiającego
Zamawiaj
do
częstotliwości
ci Wykonawcy”
Wobec powyŜszego
Ŝszego zwracamy się
si z zapytaniem, czy Zamawiający
ący dopuszcza podł
podłączenie
lokalnych systemów alarmowych do Centrum monitorowania Wykonawcy inną
inn drogą niŜ
radiowa (łącza
cza telefoniczne lub GSM)
Odpowiedź
Zamawiający
cy nie dopuszcza podłączenia
podł czenia systemu alarmowego do Centrum monitorowania
przez łącze
cze telefoniczne lub GSM.
GS
Pytanie nr 6
Prosimy o podanie nazwy Wykonawcy, ilości
ilo ci roboczogodzin, wysokości
wysokoś wynagrodzenia oraz
czy pracownicy ochrony dotychczas pełniący
pełni
słuŜbę W Państwa
stwa obiekci
obiekcie posiadają licencję
pracownika ochrony fizycznej.
Odpowiedź
Obecnie usługa świadczona jest przez firmę
firm SOLID SECURITY Sp. z o. o.
ul. Postępu 1702-676
676 Warszawa,
Warszawa w trybie ciągłym
głym przez wszystkie dni w roku. Wysokość
Wysoko
wynagrodzenia w skali 1 miesiąca wynosi 6 100,00 zł brutto.
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Pytanie nr 7
Czy pracowniczy ochrony muszą posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej.
Odpowiedź
Zamawiający nie wymaga aby pracownik pełniący słuŜbę w danym dniu na terenie obiektów
Centrum posiadał licencję pracownika ochrony fizycznej.

Dyrektor CPiT w Bystrej
Urszula Kuc
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