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DO WSZYSTKICH WYKONAWCÓW
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego: „Ochrona osób i mienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (ZP/011/17-US
prowadzonym jako zamówienie na usługi społeczne wpłynęły pytania, na które Zamawiający
niniejszym odpowiada.
Pytanie nr 1
Czy Zamawiający potwierdza, że wszyscy pracownicy przeznaczeni do realizacji ochrony mają
posiadać wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej? Jeżeli nie, prosimy o
wskazanie, na których posterunkach i do jakich czynności kwalifikacje w postaci wpisu na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej nie są wymagane.
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ pkt 7 ppkt. 7.2.2. - wszyscy pracownicy przeznaczeni do realizacji ochrony muszą
posiadać wpis na listę pracowników ochrony fizycznej.
Pytanie nr 2
Czy Zamawiający pod pojęciem „grupa interwencyjna” ma na myśli patrol interwencyjny składający
się z pracowników posiadających wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
wyposażonych w środki przymusu bezpośredniego, czy też chodzi o grupę interwencyjną w
rozumieniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r. w sprawie
zasad uzbrojenia specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania
oraz ewidencjonowania broni i amunicji ( tj. grupa interwencyjna – co najmniej dwóch uzbrojonych
pracowników ochrony, którzy po uzyskaniu za pośrednictwem uzbrojonego stanowiska
interwencyjnego informacji z urządzeń lub systemów alarmowych sygnalizujących zagrożenie
chronionych osób lub mienia wspólnie udają się na teren obszaru, obiektu lub urządzenia
podlegającego obowiązkowej ochronie na podstawie art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o
ochronie osób i mienia lub innego podmiotu chronionego z bronią palną na podstawie zawartej
umowy, w celu sprawdzenia stanu ich bezpieczeństwa lub realizacji zadań ochrony osób lub mienia w
formie bezpośredniej ochrony fizycznej)?
Odpowiedź
Zgodnie z projektem umowy, § 7 pkt. 1c - Wykonawca zapewnia min. środki łączności oraz broń dla
grupy interwencyjnej i konwojentów.
Pytanie nr 3
Na których obiektach i po ile sztuk punktów kontrolnych rejestrujących obchody pracownika ochrony
powinien zainstalować Wykonawca?
Odpowiedź
Zamawiający posiada własny system rejestracji obchodów pracowników ochrony. Wykonawca nie
jest zobowiązany do instalowania systemu punktów kontrolnych.
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Pytanie nr 4
Czy Zamawiający dopuszcza możliwość podzlecenia części zamówienia podwykonawcy w zakresie
konwojów?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ pkt 5 ppkt. 7 - Zamawiający dopuszcza możliwość podzlecenia części zamówienia
podwykonawcy tylko i wyłącznie w zakresie dysponowania grupą interwencyjną oraz
w zakresie wykonania systemów alarmowych i monitorowania sygnałów alarmowych.

Pytanie nr 5
Czy Zamawiający, w przypadku korzystania przez Wykonawcę z zasobów podmiotu trzeciego
wymaga przedłożenia wraz z ofertą, oprócz pisemnego zobowiązania do udostępnienia zasobów
jakichś innych dokumentów (a jeżeli tak, to jakich)?
Odpowiedź
Zamawiający wymaga zgodnie z SIWZ pkt. 9 ppkt. 9.1.8 - oświadczenia o posiadaniu własnych
środków łączności i dostępu do grup interwencyjnych w Poznaniu – załącznik nr 8.

Pytanie nr 6
Czy Zamawiający dopuszcza aby pracownicy, oprócz zatrudnienia na umowę o pracę w pełnym
wymiarze czasu pracy , byli jednocześnie zatrudnieni u wykonawcy na umowę cywilno- prawną , czy
też każda roboczogodzina ochrony ma być wypracowana wyłącznie w ramach umowy o pracę?
Odpowiedź
Zgodnie z SIWZ pkt. 5 ppkt. 8 - Zamawiający wymaga, aby pracownicy realizujący zamówienie byli
zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy.
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