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 Wykonawcy zainteresowani udziałem  

w postępowaniu o udzielenie zamówienia  
 

 
 

Sprawa nr 20/2008/EZP/AP 

 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego  
na „Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie wartości pienięŜnych dla Południowego 
Koncernu Węglowego S.A.”. 

 
 

WYJAŚNIENIE   TREŚCI   SIWZ 

 

W związku z otrzymanymi zapytaniami w sprawie wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych 
Warunków Zamówienia na „Ochronę osób i mienia, transport i konwojowanie wartości pienięŜnych dla 
Południowego Koncernu Węglowego S.A.”, na podstawie art. 38 ustawy Prawo zamówień publicznych 
poniŜej cytujemy pytania Wykonawcy oraz odpowiedzi Zamawiającego. 
 
 
Pytanie 1 
Czy osoba, która zgodnie z pkt. III ppkt.1.4. oraz pkt. IV ppkt 1.5.Załacznika nr 1 do SIWZ ma 
nadzorować realizację przez Wykonawcę umowy ma być zatrudniona przez Zamawiającego czy 
Wykonawcę i kto ponosi koszty zatrudnienia takiej osoby.  
 
Odpowiedź 
Osoby o których mowa w pkt III ppkt 1.4 i pkt IV ppkt 1.5 Załącznika nr 1 do SIWZ są osobami 
Wykonawcy i koszty ich zatrudnienia ponosi Wykonawca. 
 
 
Pytanie 2 
Kto (Zamawiający czy Wykonawca) będzie ponosił koszty związane z eksploatacja (m.in. paliwo, 
bieŜący serwis, ubezpieczenie, naprawy) samochodu osobowego, z którego będą korzystać 
pracownicy Zamawiającego, tj. Szef Ochrony, jego zastępcy i dowódcy zmian, w celu kontroli: 
słuŜby, usług konwojowania o którym mowa w pkt. III ppkt. 1.4.  oraz w pkt IV ppkt. 1.5. 
Załącznika nr 1 do SIWZ a w razie, gdy koszty te maja obciąŜać Wykonawcę prosimy o określenie 
maksymalnego miesięcznego przebiegu kaŜdego z tych pojazdów.  
 
Odpowiedź 
Wykonawca będzie ponosił koszty związane z eksploatacją samochodów osobowych z których będą 
korzystali Szef ochrony Zamawiającego i jego zastępcy i dowódcy zmian w celu kontroli: słuŜby, usług 
konwojowania. Maksymalny przebieg miesięczny ustala się na 500 kilometrów na kaŜdy samochód. 
 
 
Pytanie 3 
RozbieŜności w zapisach zawartych w sek. C, pkt C.1. ppkt 1 (12 szt.) SIWZ w stosunku do zapisów 
załącznika nr 1 do pkt. II ppkt 1 ust. i) (10 szt.) oraz ust. j) (1 szt.), w zakresie ilości broni palnej 
wymaganej przez Zamawiającego w kontekście zapisów ustawy o ochronie osób i mienia 
dotyczących broni obiektowej. 
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Odpowiedź  
RozbieŜności w zapisach zawartych w pkt C.1 SIWZ w stosunku do zapisów zawartych  
w załączniku nr 1 do SIWZ pkt II. ppkt 1 lit. i) oraz lit. j), wynikają z omyłki pisarskiej w treści 
Załącznika nr 1 do SIWZ. Zapisy pkt II ppkt 1 lit. i) i lit. j) Załącznika nr 1 do SIWZ winny brzmieć: 
i) broń palna bojowa krótka – 12 szt. (6 szt. ZG Sobieski, 6 szt. ZG Janina); 
j) broń palna bojowa długa -  pistolet maszynowy – 2 szt. (2 szt. ZG Janina). 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji SIWZ. 
 
 
 
 
 
 


