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Polkowice, 24.02.2015 r. 
 
 

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA  
 

WRAZ ZE ZMIANĄ SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 

w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego, na zadanie pod nazwą 
 
„Kompleksowa usługa utrzymania czystości i całodobowej ochrony i dozoru mienia w obiekcie Aquapark 

Polkowice – Regionalne Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A. oraz usługa utrzymania zieleni, 
odśnieżania chodników i schodów na terenach przyległych do obiektu” 

 
Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 907 ze zm.) zwana dalej ustawą PZP, Zamawiający, tj. Aquapark Polkowice – Regionalne Centrum 
Rekreacyjno-Rehabilitacyjne SA., ul. Młyńska 4, 59-100 Polkowice, przekazuje treść zapytań wraz z 
wyjaśnieniami, dokonując jednocześnie na podstawie art. 38 ust. 4 w/w ustawy modyfikacji Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
 
Zapytanie I  
Treść zapytania : 
Pytanie 1. 
W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w rozdziale XV - formalności jakie powinny zostać 
dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy , Zamawiający wymaga, aby Wykonawca 
przed podpisaniem umowy przedłożył Zamawiającemu polisę OC obejmującej termin realizacji zamówienia i 
nie dopuszcza przedkładania lub wydłużania wygasającej polisy OC w trakcie realizacji zamówienia. 
Natomiast w projekcie umowy w § 13 Zamawiający zawarł zapis, iż przed upływem ważności polisy OC 
Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu polisy na kolejny rok kalendarzowy. 
Który z w/w zapisów jest prawidłowy? 
 
Pytanie 2. 
W załączniku nr 3 do SIWZ Zamawiający wymaga, aby w wykazie osób wskazać osoby, które 
uczestniczyć będą w wykonywaniu zamówienia posiadające odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie 
wyższe kierunkowe z dziedziny informatyki lub pokrewne ściśle związane z przedmiotem zamówienia. 
Wykaz zawierać powinien minimum 1 osobę posiadającą licencję pracownika ochrony lub posiadającą wpis 
na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji. 
Czy wskazana osoba posiadająca licencję pracownika ochrony lub posiadająca wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji musi posiadać w/w wykształcenie? 
Czy wszystkie osoby realizujące usługę muszą posiadać w/w wykształcenie oraz licencję pracownika 
ochrony lub wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Głównego 
Policji? 
Czy w/w wymóg dotyczy jedynie osoby nadzorującej? 
 
Odpowiedź na Zapytanie 1: 
 
Odpowiedź na Pytanie 1: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ poprzez anulowanie treści pkt. XV. Formalności, jakie 
powinny zostać dopełnione po zakończeniu przetargu w celu zawarcia umowy, ppkt. 5 lit c) wprowadzając w 
jego miejsce nowy zapis o następującej treści: 
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„Wykonawca zawrze na cały okres wykonywania usług umowę ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, 
obejmującej swoim zakresem wszelkie szkody jakie mogą zostać wyrządzone Aquapark Polkowice Regionalne 
Centrum Rekreacyjno – Rehabilitacyjne S.A lub osobom trzecim w związku z realizacją postanowień Umowy 
na realizację niniejszego zamówienia. Suma ubezpieczenia OC musi wynosić minimum 1.000.000,00 PLN 
(milion złotych) za jedno i wszystkie zdarzenia objęte umową OC. Polisę OC Wykonawca przedłoży 
Zamawiającemu przed podpisaniem umowy. Polisa OC powinna być zawarta w zakresie deliktowym i 
kontraktowym. Jeżeli Wykonawca posiada dotychczas zawartą polisę OC odpowiadającą wskazanym powyżej 
wymogom, nie ma konieczności zawierania dedykowanej polisy. W przypadku gdy polisa, którą posiada 
Wykonawca wygasać będzie w trakcie realizacji umowy, Wykonawca wraz z polisą przedłoży Zamawiającemu 
oświadczenie mocą którego zobowiąże się do przedłużenia ubezpieczenia lub zawarcia nowego, jednakże na 
warunkach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego w SIWZ oraz projekcie umowy.” 
 
 
Odpowiedź na Pytanie 2: 
Zamawiający informuje, iż wskazany przez Wykonawcę zapis w załączniku nr 3 do SIWZ został omyłkowo 
wpisany przez Zamawiającego.  Wskazana osoba posiadająca licencję pracownika ochrony lub posiadająca 
wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez Komendanta Głównego Policji 
n i e  musi spełniać w/w omyłkowo wprowadzonego wymogu wykształcenia. 
  
Wobec powyższego Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SIWZ w załączniku nr 3 do Formularza 
ofertowego poprzez wykreślenie następującego zapisu: „W niniejszym załączniku należy wskazać osoby, które 
będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia posiadającymi odpowiednie kwalifikacje tj. wykształcenie wyższe 
kierunkowe z dziedziny informatyki lub pokrewne ściśle związane z przedmiotem zamówienia.” 
 
Jednocześnie zgodnie z treścią SIWZ oraz ogłoszenia o zamówieniu Zamawiający wymaga, aby wykonawcy 
wykazali spełnienie warunku udziału w postępowaniu w zakresie Osób zdolny do wykonania zamówienia w 
następujący sposób: 
„Wykonawca spełnia warunek, jeżeli wykaże co najmniej 1 osobę posiadającą licencję pracownika 
ochrony lub posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez 
Komendanta Głównego Policji.” 
 
Zgodnie ze wskazanym w SIWZ i ogłoszeniu o zamówieniu warunkiem udziału dotyczącym osoby posiadającej 
licencję pracownika ochrony lub posiadającą wpis na listę kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną 
przez Komendanta Głównego Policji, wymóg dotyczy jednej osoby, która będzie osobą nadzorującą w trakcie 
realizacji umowy. 
 
Termin składania i otwarcia ofert pozostaje bez zmian. 
 


