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Dotyczy: ZP/PN/SZP/1/2018

Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. informuje, że w toku postępowania o udzielenie
zamówienia publicznego pn: „Świadczenie usługi ochrony osób i mienia na rzecz Dolnośląskiej Agencji
Rozwoju Regionalnego S.A.” ZP/PN/SZP/1/2018
wpłynęły zapytania wobec treści SIWZ, na które niniejszym udziela następujących odpowiedzi (4):
Pytanie 1
Wykonawca prosi o wyjaśnienie czy Zamawiający posługując się nazwą Grupa Interwencyjna ma na myśli
Grupę Interwencyjną zgodnie z rozporządzeniem o ochronie osób i mienia.
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wymaga od Wykonawcy dysponowania Grupą Interwencyjną w rozumieniu rozporządzenia
(Dz.U. 2011 nr 245 poz. 1462).
Przez Grupę Interwencyjną w niniejszym postępowaniu Zamawiający rozumie zespół wyposażony w:
1) sprawny i oznakowany pojazd;
2) obsadę - dwóch pracowników ochrony wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
zgodnie z Rozdziałem 5 Ustawy o ochronie osób i mienia;
3) środki łączności (każdy pracownik-telefon komórkowy oraz radiostacja);
4) środki przymusu bezpośredniego.
Zespół stanowić będzie wsparcie dla pracowników ochrony obiektu, gwarantujące interwencję w czasie
maksymalnym do 15 minut, lub krótszym – jeżeli Wykonawca zadeklarował w ofercie czas krótszy niż 15
minut.
Pytanie 2
Czy Dolnośląska Agencja rozwoju Regionalnego S.A. jest obiektem obowiązkowej ochrony?
Odpowiedź Zamawiającego:
Dolnośląska Agencja Rozwoju Regionalnego SA nie jest obiektem obowiązkowej ochrony w rozumieniu
Rozdziału 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. 1997 Nr 114 poz. 740).
Pytanie 3
Czy zamawiający dopuszcza zmianę ubioru na szare/szarą spódnicę/spodnie?
Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający dopuszcza zmianę ubioru na szare/szarą spódnicę/spodnie.
Pytanie 4
W § 8 umowy Zamawiający stwierdza możliwość nałożenia kary za nienależyte wykonanie umowy w
wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia, Wykonawca prosi o wyjaśnienie co zamawiający ma na myśli
określając nienależyte wykonanie umowy oraz o informację czy kara 20% jest za każdy stwierdzony przypadek?
Odpowiedź Zamawiającego:
Przez należyte wykonanie umowy Zamawiający rozumie realizację zadań przewidzianych w SIWZ zgodnie z
zapisami umowy, której wzór stanowi załącznik nr 7 do SIWZ. Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie
umowy Zamawiający uważa wszelkie naruszenia wykonania zadań przewidzianych umową z wyjątkiem:
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a)
zdarzeń będących następstwem działania siły wyższej, rozumianej jako zdarzenie nadzwyczajne,
niezależne od woli stron, nieprzewidywalne i niemożliwe do zapobieżenia,
b)
zdarzeń wynikających z wyłącznej winy Zamawiającego powodujących niemożność prawidłowego
nadzoru obiektu.
Kara w wysokości 20% miesięcznego wynagrodzenia może zostać nałożona w tej wysokości w każdym z
miesięcy, w których wystąpiło nienależyte wykonanie usługi z winy Wykonawcy, niezależnie od ilości naruszeń
w danym miesiącu.
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