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Wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia

dot. zamówienia publicznego na: „ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY OSÓB I MIENIA W 
BUDYNKU  SADU  REJONOWEGO  W  CHEŁMIE  WYDZIAŁY  ZAMIEJSCOWE  WE 
WŁODAWIE,  UL.SEJMOWA  7,  22-200  WŁODAWA  ORAZ  MONITOROWANIE 
SYGNAŁU ALARMOWEGO SYSTEMU ANTYNAPADOWEGO W BUDYNKACH SĄDU 
REJONOWEGO  W  CHEŁMIE  WYDZIAŁY  ZAMIEJSCOWE  WE  WŁODAWIE 
UL.SEJMOWA 7 ORAZ RYNEK 10A, 22-200 WŁODAWA”

I.
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 t.j. z póź. zm.) do Zamawiającego 
skierowano niżej wymienione pytania:

1. Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podwykonawcy?
2. Proszę o podanie liczby rbg zgodnie z przedmiotem zamówienia
3. W związku z  wymogiem posiadania polisy  na cały  okres  trwania  umowy 

prosimy o informację czy w przypadku gdy wykonawca zawiera polisę na okres 
jednego roku i nie obejmuje ona okresu realizacji umowy to czy wystarczającym 
będzie złożenie do oferty oświadczenia o przedłużeniu polisy na cały czas trwania 
kontraktu i po zakończeniu ważności polisy wykonawca przedłoży nową zgodnie z 
wymogami SIWZ.

4. Proszę  o  informację,  na  jakiej  podstawie  Zamawiający  wymaga  aby 
dokumenty potwierdzające  należyte  wykonanie  usługi  były  wystawione po dacie 
zakończenia usługi oraz w przypadku usług wykonywanych (nie zakończonych) 6 
m-cy przed terminem składania ofert? Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów nie 
narzuca powyższych wymagań. Dokumenty te mają jedynie potwierdzić  należyte 
wykonanie  umowy i  w  przypadku  wystawienia  dokumentów  w  trakcie  trwania 
usługi będą zaświadczały jej wykonanie do tego okresu.

II.
Na podstawie art.  38 ust.  1 i  2 Prawa zamówień publicznych  zamawiający wyjaśnia,  co 
następuje:

Ad. 1. Tak, ale tylko na takiego, który spełni wymagania zawarte w SWIZ
Ad. 2. 
Zamawiający  w  §  3  ust.  1  lit  a  SIWZ  szczegółowo  określił  przedmiot  zamówienia  w 
związku z ochroną jego obiektów realizowaną przez pracowników ochrony. Zamawiający 
żąda w Załączniku Nr 1 do SIWZ w Tabeli Nr 1 wykazania ceny za świadczenie usług przez 
okres jednego miesiąca, niezależnie od ilości dni występujących w danym miesiącu oraz dni 
wolnych i roboczych. 

Ad. 3.
Zamawiający w § 8 załącznika Nr 4 do SIWZ szczegółowo określił przypadek wygaśnięcia 
polisy w trakcie obowiązywania umowy.



Ad. 4.
Art.22 ust.1 pzp

III.
Wyjaśnienia  zostaną  dołączone  do  specyfikacji  istotnych  warunków  zamówienia  i  będą 
stanowić  jej  integralną  część.  Zamawiający  zobowiązuje  wszystkich  Wykonawców  do 
uwzględnienia powyższego wyjaśnienia w składanych ofertach.
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