
 

 

Szelment dn. 22.03.2019 r.  

         

Odpowiedzi do Zapytania Ofertowego Nr ZO/04/2019  

dot. „Ochrona osób, obiektu i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu 

elektronicznego z zainstalowanych kamer obiektów WOSiR Szelment sp. z o.o. 

 

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły zapytania dotyczące treści  Zapytania ofertowego                     

w postępowaniu ofertowym na ochronę osób, obiektu i mienia w formie bezpośredniej ochrony 

fizycznej, monitoringu elektronicznego z zainstalowanych kamer obiektów WOSiR Szelment sp. z o.o.  

Przekazujemy odpowiedzi na otrzymane zapytania: 

1.  Proszę o udzielenie odpowiedzi – „zwracam się z prośbą o informację zwrotną która firma 
świadczy usługę ochrony państwa mienia i jaka jest wartość miesięcznej usługi” 
Odpowiedź:  Zamawiający  informuje, że w chwili obecnej Wykonawcą usługi  ochronę osób, 
obiektu i mienia w formie bezpośredniej ochrony fizycznej, monitoringu elektronicznego                           
z zainstalowanych kamer obiektów WOSiR Szelment sp. z o. o  jest Agencja Ochrony Osób                  
i Mienia „Strzelec” Ryszard Zarzecki z siedzibą w Suwałkach ul. T. Kościuszki nr 47. Informacja 
o wartości  miesięcznej wykonania usług, niestety na tym etapie postępowania   nie może 
zostać podana, dopiero po zakończeniu postępowania. 

2.  Proszę o udzielenie odpowiedzi – „ Jaki jest wymóg zamawiającego odnośnie ilości 
posterunków i ilu osobowa ma być obsada tych posterunków” 
Odpowiedź: Zamawiający informuje, że  jest jeden  posterunek, obsada na posterunku – 
 1 osoba. 

3. Proszę o udzielenie odpowiedzi, - czy sygnał z urządzeń monitorujących ma być 
przekierowany do Stacji Monitorującej Wykonawcy  
Odpowiedź: Zamawiający  informuje, że  sygnał z urządzeń monitorujących nie będzie  
przekierowywany do Stacji Monitorującej Wykonawcy. 

4. Proszę o udzielenie odpowiedzi ” czy Zamawiający wymaga aby pracownicy wykonujący 

usługę bezpośredniej ochrony fizycznej posiadali wsparcie grupy Interwencyjnej? Jeżeli tak, 

proszę o podanie szczegółowych wymagań. 

Odpowiedź: Zamawiający  informuje, że  pracownicy   wykonujący usługę bezpośredniej 

ochrony fizycznej nie wymagają wsparcia grupy Interwencyjnej. 

5. Proszę o udzielenie odpowiedzi: Czy pracownicy Wykonawcy mogą posiadać orzeczenie                     

o stopniu niepełnosprawności.  

Odpowiedź: Zamawiający nie określił  w ogłoszonym postępowaniu jakie osoby w imieniu 

Wykonawcy będą realizowały zakres umowy. Zamawiający wymaga, aby pracownicy 

zatrudnieni przez Wykonawcę posiadali zdolność fizyczną do wykonywania zadań pracownika 

ochrony. 

6. Proszę o udzielenie odpowiedzi: „Czy pracownicy mają posiadać wpis na listę 

kwalifikowanych pracowników ochrony” 

Odpowiedź:  Obowiązkiem Wykonawcy jest zapewnienie obsługi, która  w toku realizacji 

umowy gwarantuje jej wykonanie z pełna starannością   i zgodnie z przepisami prawa. 


