Czarne dnia 10.01.2011 r.

DO WIADOMOŚCI
WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW
W POSTĘPOWANIU

Pytania i odpowiedzi dotyczące postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na:

„Całodobowa, bezpośrednia fizyczna ochrona osób i mienia w obiektach Jednostki
Wojskowej 4580 Czarne realizowana przez Specjalistyczną Uzbrojoną Formację
Ochronną (SUFO)
Nr spr. 157/OG-brem/2010
Zamawiający:
JEDNOSTKA WOJSKOWA 4141 CZARNE
adres:

77-330 Czarne ul. 27- Lutego

tel. (059) 83 20 279
fax (059) 83 20 246
Jednostka Wojskowa 4141 Czarne na podstawie art. 38 ust 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004
z późn. zm. Prawo zamówień publicznych, informuje iż w postępowaniu prowadzonym w trybie
przetargu nieograniczonego na przedmiot zamówienia „Całodobowa, bezpośrednia fizyczna
ochrona osób i mienia w obiektach Jednostki Wojskowej 4580 Czarne realizowana przez
Specjalistyczną Uzbrojoną Formację Ochronną (SUFO ) „
w dniu 05.01.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło zapytanie dotyczące SIWZ
następującej treści:
1.
Pytanie nr 1
W treści SIWZ pojawiają się dwa różne max. czasy dojazdu Grupy Interwencyjnej,
„ 4. Zasadnicze wymagania wobec Wykonawcy:
1. Wykonawca musi posiadać minimum dwuosobową, uzbrojoną grupę interwencyjną na
pojeździe mechanicznym, która w czasie do 35 minut od wezwania przez służbę dyżurną
obiektu, podejmie działanie, w celu wsparcia posterunków ochrony i w przypadku ich
zagrożenia"
oraz
„12) Oświadczenie, że Wykonawcy posiadają Grupę interwencyjną w skład której wchodzi min
dwuosobowy, uzbrojony patrol interwencyjny na pojeździe mechanicznym, który w czasie do
max 30 minut od wezwania przez służbę dyżurną obiektu lub zadziałanie systemu
napadowego, monitoringu podejmą działanie, w celu wsparcia obiektów wojskowych i w
przypadku ich zagrożenia - Załącznik nr 6"
w związku z powyższym proszę o jednoznaczne określenie max. czasu dojazdu Grupy
Interwencyjnej?.
Odpowiedź Zamawiającego - dokonano modyfikacji SIWZ w zakresie ujednolicenia zapisów.
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2.

Pytanie nr 2
Proszę o wyjaśnienie treści rozdziału III pkt. 4 ppkt 27 ?

27. Wykonawca wyposaży pracowników w środki przymusu bezpośredniego, broń palną wraz z
amunicją oraz środki łączności bezprzewodowej oraz Grupy Interwencyjnej."
Odpowiedź Zamawiającego – dokonano modyfikacji SIWZ w zakresie zapisów Rozdział III pkt 4
ppkt 27).

3.

Pytanie nr 3
Czy Zamawiający dopuszcza aby Wykonawca w calu spełnienia wymogu posiadania Grupy
Interwencyjnej, zabezpieczył wyłącznie na ten cel na terenie kompleksu wojskowego
Zamawiającego oznakowany pojazd służbowy przeznaczony dla Grupy Interwencyjnej, a w
skład tej Grupy tworzyli by pracownicy zmiany „czuwającej", co w znaczny sposób skraca
czas reakcji Grupy oraz eliminuje ewentualność nie dotarcia Grupy z zewnątrz z powodów
leżących po stronie np. warunków atmosferycznych czy zdarzeń drogowych?

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający nie dopuszcza rozwiązania zaproponowanego przez
Wykonawcę.
4.

Pytanie nr 4
Czy Zamawiający wyraża zgodę na wyposażenie pomieszczenia Dowódcy Zmiany SUFO
na terenie kompleksu w atestowaną szafę do przechowywania do 3 jednostek broni zgodnie z
obowiązującymi przepisami, celem uzbrojenia w razie potrzeby Grupy Interwencyjnej ze
zmiany „czuwającej"?

Odpowiedź Zamawiającego – Zamawiający nie wyraża zgody.
5.

Pytanie nr 5
W Formularzu Cenowym stanowiącym załącznik do SIWZ Zamawiający wskazał ilość
pracowników ochrony na posterunkach bez broni w liczbie „2", w związku z tym proszę o
informację w jaki sposób Wykonawcy mają wykazać całkowity i rzeczywisty koszt
przedmiotowej usługi skoro zgodnie z Instrukcją o ochronie obiektów wojskowych Wykonawca
winien przewidzieć zmianowość na posterunkach przyjmując współczynnik 1,5, co w sposób
ewidentny wymusza utrzymywanie większej niż wskazana w Formularzu ilość pracowników na
jednej zmianie w obiekcie Zamawiającego dla właściwej realizacji przedmiotu zamówienia?

Odpowiedź Zamawiającego – dokonano modyfikacji załącznika nr 2 do SIWZ „Formularz cenowy”.

ZAMAWIAJĄCY
/ - / ppłk Andrzej SZUTOWICZ

Wyk. I. G. tel. 59 83 20 271
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