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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „OCHRONĘ MIENIA 

I OSÓB W BUDYNKACH POMORSKIEGO ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO NFZ PRZY 

UL. MARYNARKI POLSKIEJ 148,  UL. PODWALE STAROMIEJSKIE 69 W GDAŃSKU, 

W DELEGATURZE POMORSKIEGO  ODDZIAŁU WOJEWÓDZKIEGO  NFZ W SŁUPSKU PRZY 

UL. PONIATOWSKIEGO 4 ORAZ DOZOROWANIE PARKINGÓW”. 

 

 Do Pomorskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Gdańsku  

przy ul. Marynarki Polskiej 148 wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia, na które zgodnie z art. 38 ustawy  z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych 

(Dz. U.  Nr 19, poz. 177 ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi i wyjaśnień. 

 

Pytanie 1:  

Proszę o doprecyzowanie co Zamawiający rozumie pod pojęciem "reakcji grupy interwencyjnej 

w maksymalnym czasie do 5 minut." 

Odpowiedź: 

Zapis pkt.V ppkt 14 zdanie drugie  Opisu przedmiotu zamówienia precyzuje, co Zamawiający rozumie 

przez reakcję grupy interwencyjnej – po otrzymaniu sygnału alarmowego od pracownika ochrony – grupa 

interwencyjna ma obowiązek przyjazdu do ochranianego obiektu, w czasie nie dłuższym niż 5 minut. 

Pytanie 2: 

Proszę o sprecyzowanie zapisów we wzorze umowy § 1.1  „ Przedmiotem niniejszej umowy jest ochrona 

fizyczna osób i mienia w budynkach zajmowanych przez  Zamawiającego tj. w Gdańsku przy 
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ul. Marynarki Polskiej 148, ul. Podwale Staromiejskie 69 i w Słupsku przy ul. Poniatowskiego 4 oraz 

dozorowanie parkingów”, na jakich zasadach ma odbywać się dozorowanie parkingów? 

Odpowiedź: 

Dozorowanie parkingów ma się odbywać na zasadach określonych w pkt. IV ppkt. 7) i ppkt 16) Opisu 

przedmiotu zamówienia. 

Pytanie 3: 

Zgodnie z zapisem we wzorze umowy § 5.1” Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia osobom 

wykonującym czynności ochrony warunków socjalno – bytowych w stopniu i zakresie niezbędnym do 

prowadzenia umownej działalności. Zakres świadczeń zostanie uzgodniony z Wykonawcą.”, Proszę o 

umieszczenie zapisu, że zapewnienie tych warunków nastąpi bezpłatne/ w ramach wartości umowy. 

Odpowiedź: 

Zgodnie ze wzorem umowy „Zamawiający zobowiązuje się do zapewnienia”,  czyli z treści zapisu wynika,  

iż jest to nieodpłatne zobowiązanie Zamawiającego w ramach wartości umowy. 

Zapisy SIWZ pozostają bez zmian. 

Pytanie 4: 

Nawiązując do zapisu we wzorze umowy § 8.2 proszę o sprecyzowanie zapisu z uwzględnieniem terminu 

wypowiedzenia umowy 

Odpowiedź: 

§ 8.2 wzoru umowy dotyczy działania Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych 

osobowych.   

Pytanie 5: 

Czy do ochrony będą wymagani pracownicy posiadający licencję pracownika czy wystarczy tylko tak jak 

w SWIZ osoba nadzorująca aby posiadała licencje II stopnia? 

Odpowiedź: 

Obowiązują zapisy SIWZ. 

 

Udzielone odpowiedzi należy uwzględnić przygotowując ofertę.  

 

 

      Przewodniczący Komisji Przetargowej 

       Aleksandra Łomowska  


