Jarocin, dnia 10 czerwca 2013 roku
Nr sprawy: 1/ZP/2013

Wszyscy wykonawcy

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie
przetargu nieograniczonego na usługę ochrony osób i mienia Sądu Rejonowego w
Jarocinie.
Pytanie 1:
Czy zapis zawarty w punkcie V specyfikacji istotnych warunków zamówienia pozwala na
podwykonawstwo w zakresie całodobowego monitorowania sygnałów z lokalnych systemów
alarmowych, całodobowy monitoring wizyjny i obsługę grupy interwencyjnej.
Odpowiedź:
Tak, pod warunkiem, że podwykonawca posiada koncesję na wykonywanie działalności
gospodarczej w zakresie usług ochrony i mienia zgodnie z ustawą z dnia 22 sierpnia 1997
roku o ochronie osób i mienia.
Pytanie 2:
Zamawiający w pkt. III. 4.b, c, wymaga od Wykonawcy stałego monitorowania obiektów
poprzez podłączenie własnego centrum monitorowania do istniejącego systemu monitoringu
wizyjnego zainstalowanego na obiektach Zamawiającego. Jednocześnie Zamawiający
zaznacza, że w ramach realizacji zamówienia nie udostępni wykonawcy własnych łączy
telefonicznych dla przesyłu sygnału. W związku z powyższym proszę o udzielenie pełnej
informacji na temat systemu monitoringu wizyjnego zainstalowanego na obiektach
Zamawiającego – typ, ilośćkamer, rodzaj i typ rejestratora. Proszę też o informacje w jaki
sposób Zamawiający zamierza udostępnić ten system bez możliwości podłączenia go do łączy
internetowych służących do przesyłu danych. Podobnie jak z przesyłem informacji z instalacji
alarmowych p.pożarowych, włamaniowych, napadowych. Ponadto Zamawiający wymaga
przechowywania wszystkich nagrań z systemu monitoringu na twardym dysku przez okres nie
krótszy niż 28 dni. Z treści SWIZ wynika, że Wykonawca poza podłączeniem się do
systemówmonitoringu zainstalowanego na obiektach Zamawiającego nie będzie miał
możliwości ingerowania w ten system tak poprzez zmianę jego konfiguracji jak i dostępu do
rejestratora, który zapisuje sygnał docierający z kamer. Rodzaj użytkowanego przez
Zamawiającego rejestratora pozostaje wyłącznie sprawą Zamawiającegoa więc tak okres
możliwości odtwarzania zapisów jak i rejestracji na nośnikach zewnętrznych. W związku
powyższym wnosimy o zmianę zapisów SIWZ jak i projektu umowy w sposób jasno
regulujących to zagadnienie.
Odpowiedź:
1. Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w poniższy sposób.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa, Zamawiający informuje o modyfikacji treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
Punkt III ppkt. 4. SWIZ

Przed modyfikacją:
„W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający nie udostępni własnych łączy
telefonicznych”.
Po modyfikacji:
„W ramach realizacji przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni własne łącza
telefoniczne”.
2. Zamawiający, w punkcie III SWIZ, przewidział możliwość przeprowadzenia wizji
lokalnej po wcześniejszym telefonicznym uzgodnieniu terminu. Przeprowadzenie wizji
lokalnej przez potencjalnego Wykonawcę ma na celu poznanie obiektu podlegającego
ochronie, jego specyfiki i wymagań Zamawiającego ( również w zakresie wskazanym w
pytaniu).
3. Zamawiający nie ograniczył możliwości podłączenia się Wykonawcy do łączy
internetowych.
Pytanie 3:
Zamawiający w par. 2 pkt. 1 zał 7 (projekt umowy) określa swoje wymagania co do godzin
pracy pracowników ochrony. I tak w poniedziałki od godz. 7:00 do 18:00 w pozostałe dni
robocze od godz.7:00 do 16:00 a w dniach w których sesje będą trwały dłużej – do czasu ich
zakończenia. Jednocześnie w pkt. III ppkt. 15 (obowiązki pracownika ochrony) Zamawiający
wykracza poza wskazany okres pracy pracowników ochrony wymagający sprawdzenia
obiektów poprzez dokonanie obchodu i sprawdzenie wszystkich zabezpieczeń „po godzinach
urzędowania”. Wobec powyższego Wykonawca nie posiadając szczegółowych informacji od
Zamawiającego odnośnie przewidywanych godzin prac urzędu poza wyznaczonymi godzinami
– co wynika z treści SIWZ, nie ma możliwości wyliczenia kosztów własnych (płaca
pracowników ochrony). Wobec powyższego prosimy o określenie ilości godzin pracy
pracowników ochrony na wszystkich obiektach Zamawiającego średnio w miesiącu
uwzględniając konieczność pozostania pracowników na tych obiektach poza wyznaczonymi
godzinami urzędowania
Odpowiedź:
Zamawiający przychyla się do wniosku Wykonawcy w poniższy sposób.
Działając na podstawie art. 38 ust. 4 Prawa, Zamawiający informuje o modyfikacji treści
specyfikacji istotnych warunków zamówienia:
1. Pkt. III ppkt. 15 SWIZ
Przed modyfikacją:
Dokonywanie obchodu obiektu po godzinach urzędowania w celu sprawdzenia
poprawności wszystkich zabezpieczeń oraz ustalenie czy na terenie chronionego obiektu
nie pozostały osoby nieupoważnione.
Po modyfikacji:
Dokonywanie obchodu obiektu po godzinach urzędowania Sądu tj. po godzinie 15:15 w
dni od wtorku do piątku oraz przed zakończeniem godzin urzędowania Sądu (przed
godziną 18:00) w poniedziałki, w celu sprawdzenia poprawności wszystkich zabezpieczeń
oraz ustalenie czy na terenie chronionego obiektu nie pozostały osoby nieupoważnione.

2. § 2 pkt. 1 Zał. 7 do SWIZ (projekt umowy)
Przed modyfikacją:
Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia w sposób następujący:
1. Ochrona fizyczna obiektów realizowana będzie w godzinach urzędowania.
Wykonawca zapewni dyżury pracowników ochrony w obiektach Sądu w poniższy
sposób:
− w dni robocze – w poniedziałki w godz.7:00 – 18:00,
− w pozostałe dni robocze w godz. 7:00 – 16:00
przez 4 pracowników ochrony ( po 1 w każdym budynku).
Jeżeli sesje na salach rozpraw będą trwały dłużej, to do czasu zakończenia sesji.
Po modyfikacji:
Wykonawca zobowiązuje się realizować przedmiot zamówienia w sposób następujący:
1. Ochrona fizyczna obiektów realizowana będzie w godzinach urzędowania.
Wykonawca zapewni dyżury pracowników ochrony w obiektach Sądu w poniższy
sposób:
− w dni robocze – w poniedziałki w godz.7:00 – 18:00,
− w pozostałe dni robocze w godz. 7:00 – 16:00
przez 4 pracowników ochrony ( po 1 w każdym budynku).
Z uwagi na fakt, że powyższe wyjaśnienia mają wpływ na treść przygotowywanych ofert
Zamawiający przedłuża termin: składania ofert na dzień 14.06.2013 roku godzina 9:15 oraz
otwarcia ofert na dzień 14.06.2013 roku godzina 9:30.
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w tej sprawie zostało przekazane do Biuletynu Zamówień
Publicznych na stronie UZP w dniu 10.06.2013 roku.
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