
Do wszystkich zainteresowanych 
 
 

Wyjaśnienie Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 

W związku z prośbami o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
w postępowaniu pn. usługi dozoru i ochrony mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 
działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień 
publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2019r., poz. 1843) wyjaśniam, co następuje: 
 
Pytanie 1: dot. zapisów SIWZ 

3. Opis przedmiotu zamówienia USŁUGI DOZORU I OCHRONY MIENIA ZOZ W ŁĘCZYCY  
Jeden z podpunktów brzmi: 
"Wraz z materiałami przetargowymi Wykonawca przedstawi koncepcję ochrony obiektu z 
wyszczególnieniem sił i środków, jakie zamierza przeznaczyć na realizację zamówienia. 
Koncepcja ma być oparta na podstawowych założeniach nakreślonych przez 
Zamawiającego w załączniku nr 4 do niniejszej SIWZ". 
Moje pytanie jest: 
O jaką koncepcję chodzi? 
Dołączony Załącznik nr 4 do SIWZu to OŚWIADCZENIE WYKONAWCY w sprawie braku 
podstaw do wykluczenia mówiący o tym czy zamawiający nie podlegam/-y wykluczeniu z 
postępowania o udzielenie zamówienia nie mający nic wspólnego z podaniem koncepcji 
ochrony z wyszczególnieniem sił i środków. Jak to się ma do rzeczywistości? Nie ma 
spójności pomiędzy dołączonym załącznikiem a jednym z podpunktów zapisanym w punkcie 
3 ww zamówienia (wymogiem). 
Proszę o wyjaśnienie 

Odpowiedź: Wyjaśniamy, iż we wskazanym miejscu w treści SIWZ nastąpiła omyłka pisarska. 
„Ogólne założenia sposobu wykonywania usługi dozoru i ochrony mienia” zawiera załącznik nr 8.  

 
Pytanie 2: dot. zapisów SIWZ 

Od kiedy planujecie Państwo rozpoczęcie świadczenia usługi przez Zleceniobiorcą? 
W SIWZie nie mogę znaleźć nigdzie tej daty rozpoczęcia usługi. Jest tylko podany okres 
wykonywania usługi - 36 miesięczny. 

Odpowiedź: Okres obowiązywania kontraktu: 36 miesięcy od daty wskazanej w umowie. W 
chwili obecnej nie jesteśmy w stanie podać konkretnej daty rozpoczęcia realizacji usługi, 
ponieważ wszystko zależy od postępów i przebiegu przetargu oraz innych okoliczności 
niezależnych od Zamawiającego. 

 
Pytanie 3: dot. zapisów w projekcie umowy 

W par. 4 - brak jest zapisu wyłączającego prawo do jednostronnego kompensaty należności; 
czy możemy zaproponować uzupełnienie wzoru umowy o następujący zapis: "Strony 
ustalają, że kompensata wzajemnych wierzytelności Stron  Umowy może nastąpić wyłącznie 
za ich obopólną zgodą wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności." 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na takie uzupełnienie. W związku z tym par.4 umowy 
uzupełnia się o ustęp 4 z treścią „Strony ustalają, że kompensata wzajemnych 
wierzytelności Stron Umowy może nastąpić wyłącznie za ich obopólną zgodą 
wyrażoną w formie pisemnej pod rygorem nieważności." 

 
Pytanie 4: dot. zapisów w projekcie umowy 

Par. 6 ust. 1 zd. 2 - Zleceniodawcę użył słowo "zdeponować"? Zgodnie ze słownikiem PWN 
"zdeponować" oznacza "złożyć coś w depozyt", na co Zleceniobiorca nie może sobie 
pozwolić i nie wyraża zgody. Czy można zmienić zapis lub go usunąć ? 



Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie tego zapisu z projektu umowy.  
Nie mniej jednak Wykonawca zobowiązany jest przedstawić umowy ubezpieczenia 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności, zarówno w zakresie deliktowym, 
jak i kontraktowym, z rozszerzeniem o odpowiedzialność za produkt, w tym w szczególności 
za produkt, który stanowi przedmiot niniejszego postępowania, z sumą gwarancyjną na jedno i 
wszystkie zdarzenia nie niższą niż 50.000 zł w okresie ubezpieczenia. Złożenie kopii polisy 
poświadczonej za zgodność z oryginałem będzie gwarantowało podpisanie umowy na 
świadczenie usług dozoru i ochrony mienia. 
Wykonawca zobowiązany jest posiadać przez cały okres realizacji umowy ubezpieczenie od 
odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej (odpowiedzialność 
deliktowa i kontraktowa) obejmujące swoim zakresem co najmniej szkody osobowe i 
rzeczowe, powstałe w związku z realizacją zamówienia z sumą gwarancyjną w wysokości jak 
wyżej. W przypadku stwierdzenia, iż Wykonawca naruszy obowiązek posiadania 
ubezpieczenia lub opłacania składek z tego tytułu, Zamawiający zastrzega sobie 
uprawnieninie do zawarcia takiego ubezpieczenia i /lub zapłaty takiej składki na koszt 
Wykonawcy, potrącając stosowne kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy. 

 
Pytanie 5: dot. zapisów w projekcie umowy 

Par. 6 - przewiduje pełną odpowiedzialność za szkody w mieniu; proponujemy uzupełnienie 
wzoru umowy o następujący zapis: "Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za 
ewentualne utracone korzyści, które mogłyby zostać osiągnięte gdyby szkody nie 
wyrządzono." 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie par.6 ust. 2 o taki zapis. 
 
Pytanie 6: dot. zapisów w projekcie umowy 

Par. 10 ust. 1 - rekomendujemy skrócenie do 1 miesiąca 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. Pozostajemy przy 
dotychczasowych zapisach w par.10 ust.1 

 
Pytanie 7: dot. zapisów w projekcie umowy 

Par. 10 ust. 2 lit. c) - rekomendujemy skrócenie do 1 okresu rozliczeniowego, 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na taką zmianę. Pozostajemy przy 
dotychczasowych zapisach w par. 10 ust. 2 lit. c). 

 
Pytanie 8: dot. zapisów SIWZ 

Proponujemy możliwość przesyłania e-faktury (względy ochrony środowiska a także 
ekonomiczne) 

Odpowiedź: Wyrażamy zgodę na e-fakturowanie. 
 
Pytanie 9: dot. zapisów w projekcie umowy 

Proponujemy dopisać zapis do umowy w formie oświadczenia: "Zleceniodawca oświadcza, 
że Obiekt wskazany do ochrony w Umowie nie jest obiektem podlegającym obowiązkowej 
ochronie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia i 
zobowiązuje się powiadomić Zleceniobiorcę niezwłocznie po tym, gdy Obiekt za taki zostanie 
uznany" 

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie takiego zapisu w par.1 umowy. 
W związku z tym par.1 umowy otrzymuje następującą treść: 
1. Przedmiotem umowy jest dozór i ochrona mienia Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 

znajdującego się na terenie szpitala przy ul. Zachodniej 6 w Łęczycy. 
2. Zleceniodawca oświadcza, że Obiekt wskazany do ochrony w Umowie nie jest obiektem 

podlegającym obowiązkowej ochronie zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 



roku o ochronie osób i mienia i zobowiązuje się powiadomić Zleceniobiorcę niezwłocznie 
po tym, gdy Obiekt za taki zostanie uznany 

 
Pytanie 10: dot. zapisów SIWZ 

1. Czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca zdeponował oryginał polisy?  

Odpowiedź:  Zamawiający nie będzie wymagał zdeponowania u siebie oryginału polisy. 
Złożenie kopii polisy poświadczonej za zgodność z oryginałem będzie wystarczającym 
warunkiem do podpisania umowy na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia i  

 
Pytanie 11: dot. zapisów SIWZ 

2. Czy Zamawiający ma podpisaną umowę z Grupą Interwencyjną czy wymaga aby taką 
umowę posiadał Wykonawca bądź miał własną GI? 

Odpowiedź: Zamawiający nie posiada grupy interwencyjnej i takową nie dysponuje. Wymaga 
się jednak od Wykonawcy aby posiadał własną GI lub takową dysponował na podstawie 
osobnej umowy. 

 
Pytanie 12: dot. zapisów SIWZ 

Zleceniobiorca posiada system monitoringu z 16 kamerami obejmującymi najważniejsze 
miejsca dla bezpieczeństwa zakładu. 
Co na myśli ma Zamawiający w zakresie posiadania przez Zleceniobiorcę posiadania systemu 
monitoringu z 16 kamerami. 

Odpowiedź: Potwierdzamy, że Zleceniobiorca posiada system monitoringu z 16 kamerami 
obejmującymi najważniejsze miejsca dla bezpieczeństwa zakładu. Zleceniobiorca nie musi 
takowego systemu [osiadać. Zamawiający przekaże Zleceniobiorcy system monitoringu do 
korzystania, z tym że Zleceniobiorca będzie taki system konserwował i utrzymywał w 
sprawności. 

 
Pytanie 13: dot. zapisów SIWZ 

Proszę o określenie na czym polegałoby złożenie Opisu sposobu wykonywania usługi dozoru  
i ochrony mienia opracowany w oparciu o zał. nr 8 do SIWZu. Co ma tam się znajdować, jakie 
informacje. Czyż Zleceniobiorca nie musi się dostosować do założeń w zał. nr 8? Czy może 
zaproponować swoje (inne) rozwiązania ochrony fizycznej? Myśleliśmy że w SIWZie znajdują 
się już wytyczne co do sposób wykonywania usługi dozoru i ochrony mienia.  

Odpowiedź: W załączniku nr 8 Zamawiający opisał sposób wykonywania usługi dozoru i 
ochrony mienia w takiej formie jaką wymaga od wykonawców. Wykonawca powinien 
zaakceptować taki sposób wykonywania usług i ew. opisać swoje dodatkowe propozycje 
realizacji usługi. 

 
Pytanie 14: dot. zapisów SIWZ 

Prosimy rozważenie możliwości złożenia oferty w formie elektronicznej - dokumenty 
opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym.  

Odpowiedź: Zamawiający w ogłoszeniu o przetargu oraz w dokumentacji przetargowej wyraził 
konieczność składania ofert w formie pisemnej. Nie mniej jednak przychylamy się do 
możliwości składania ofert w również formie elektronicznej.. W tak złożonej ofercie 
dokumenty powinny być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Oferty w 
formie elektronicznej powinny dotrzeć do Zamawiającego nie później niż do godz. 12:00 w 
dniu 21.04.2020r.   
W takiej sytuacji po złożeniu ofert elektronicznych Wykonawcy powinni niezwłocznie 
uzupełnić je „formą papierową” w terminie nie późniejszym niż 3 dni. 

 
Informujemy, że wszystkie załączniki niezbędne do przygotowania oferty zamieszczone zostały 
w formie edytowalnej na stronie internetowej ZOZ w Łęczycy https://zozleczyca.pl/przetargi.html  

https://zozleczyca.pl/przetargi.html


 
Innych zmian w dokumentacji nie wprowadza się. 

 

 
Dyrektor 
Zespołu Opieki Zdrowotnej w Łęczycy 
 


