
Warszawa, # listopada 2020 r. 

Sąd Najwyższy 
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Do Wykonawców 

KPP 1-270-1/20 

dotyczy: przetargu ograniczonego na ochronę fizyczną  i obsługę systemów ochrony 
technicznej w Kompleksie Urbanistycznym Wymiaru Sprawiedliwości 

Sąd Najwyższy, jako Zamawiający w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, zgodnie 
z art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst 
jednolity: Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn.zm.), zwanej dalej „ustawą", przekazuje treść zapytań 
złożonych do treści Specyfikacji  Istotnych Warunków Zamówienia, zwanej dalej "SIWZ", wraz z 
udzielonymi odpowiedziami: 

Pytanie nr 16: 
Co oznacza dla Wykonawcy koordynatora ochrony czy inspektora ds. bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego (1 osoba) pozostający do dyspozycji Zamawiającego w dni powszednie, w 
godzinach 800 - 1600, a w szczególnych przypadkach również w innych godzinach, tj. 
- czy koordynator jak i inspektor mają być wliczeni w skład pracowników posterunków 
wypracowujących 8 godzin na terenie ochranianym, 
- czy koordynator jak i inspektor to osoby z ramienia biura ochrony, ale tylko w dyspozycji 
telefonicznej, 
- jakie kwalifikacje  potwierdzone świadectwem ma mieć inspektora ds. bezpieczeństwa 
przeciwpożarowego? 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 
Koordynator ochrony i inspektor ds. bezpieczeństwa pożarowego nie są wliczani do pracowników 
na posterunkach. 
Koordynator ochrony i inspektor ds. bezpieczeństwa pożarowego są zatrudniani przez 
Wykonującego i muszą być w obiekcie od poniedziałku do piątku w godz. 8 0 0 - 1600. 
Inspektor ds. bezpieczeństwa pożarowego musi być technikiem lub inżynierem pożarnictwa lub 
musi mieć ukończony kurs inspektora ds. bezpieczeństwa pożarowego. Dla kursu wymagane jest 
aktualne zaświadczenie o ukończeniu. 



Pytanie nr 17: 

Czy w ochronie całodobowej Zamawiający dopuści zmianowość kolejnych zmian co 24 godziny? 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 
Zamawiający nie dopuszcza zmian 24 h. Zmiany 12 h wynikają z Planu Ochrony i z faktu  wpisania 
budynku na listę obiektów podlegających obowiązkowej ochronie. 
Pytanie nr 18: 
Zamawiający w dziale A2 tabeli wskazał na I zmianie 28 osób, w tym d-cę, zastępcę, pracowników 
ochrony, strażaków i szatniarzy. Proszę o ponowną weryfikację  tej liczby i modyfikację.  Z 
zestawienia wynika 27, a nie 28 osób na I zmianie. 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 
Powinno być 27 osób. Nastąpiła pomyłka pisarska. 

Pytanie nr 19: 
Czy wszystkie posterunki obydwu zmian funkcjonują  we wszystkie dni tygodnia, czy też będzie 
rozróżnienie wielkości składów w zależności od dnia roboczego czy wolnego? 

Odpowiedź na pytanie nr 19: 
Nie, liczba posterunków ulega zmianie w zależności czy jest to dzień roboczy czy wolny. W 
weekendy, święta i dodatkowe dni wolne musi być stan osobowy tak jak dla II zmiany. 

Pytanie nr 20: 
Prozę o podanie łącznej szacunkowej liczby roboczogodzin do wypracowania na wszystkich 
posterunkach średnio w skali miesiąca lub jednego roku. 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 
Liczba roboczogodzin na przykładzie miesiąca październik 2020 r.: 
Koordynator ochrony - 176 
Dowódcy zmian - 744 
Zastępcy dowódców - 744 
Pracownicy ochrony - 12000 
Inspektor p/poż - 264 
Strażacy - 1488 
Szatnia - 396 
Podaną liczbę roboczogodzin należy traktować szacunkowo. Szczegółowo wymagany skład 
osobowy w poszczególnych godzinach oraz dniach został określony w SIWZ wraz z załącznikami. 
Liczba roboczogodzin na poszczególnych posterunkach jest uzależniona między innymi od ilości 
dni pracujących i jest inna w każdym miesiącu. 

Pytanie nr 21: 
Czy Zamawiający przeprowadzi szkolenia z obsługi użytkowej systemów telewizji dozorowej 
(CCTV), kontroli dostępu, sygnalizacji włamania i napadu oraz w zakresie obsługi użytkowej 
systemu nagłośnienia alarmowego i informacyjnego,  wykrywania pożaru, wykrywania 
nadmiernego stężenia tlenku węgla i gazów wybuchowych LPG dla pracowników Wykonawcy 
mając na względzie indywidualność (specyfikacja  techniczna) systemów występujących u 
Zamawiającego, bez kosztów dla Wykonawcy. Jeśli odpłatnie proszę o podanie kosztu 
jednorazowego szkolenia w wymaganym zakresie. 



Odpowiedź na pytanie nr 21: 
Zamawiający we współpracy z producentami systemów umożliwi przeprowadzenie - na koszt 
Wykonującego szkolenia z obsługi użytkowej systemów. Szacowany koszt to około 5000 złotych 
netto. Zamawiający nie posiada dokładnych informacji  co do kosztów tego szkolenia, które będzie 
przeprowadzone przez producentów systemów lub ich przedstawicieli. 

Pytanie nr 22: 
Jakie szkolenia pracowników mają być dokumentowane w cyklu co miesięcznym, wynikające z 
planu ochrony, których Zamawiający nie wyszczególnił, a będzie wymagał. 

Odpowiedź na pytanie nr 22: 
Szkolenia zgodne z obowiązującymi przepisami dla SUFO, prowadzone przez Wykonującego i 
udokumentowane w Dzienniku szkoleń. 

Pytanie nr 23: 
Czy Zamawiający potwierdza, że bezwzględny wymóg zatrudnienia na umowy o pracę nie dotyczy 
całego personelu Wykonawcy, jedynie Koordynatora, Dowódców i zastępców dowódców zmian. 

Odpowiedź na pytanie nr 23: 
Zamawiający potwierdza, że bezwzględny wymóg zatrudnienia na umowy o pracę nie dotyczy 
całego personelu Wykonawcy, jedynie Koordynatora, Dowódców i zastępców dowódców zmian. 

Pytanie nr 24: 
Czy Zamawiający dopuszczą zatrudnienie pracowników z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności na stanowisku pracownika ochronny nie wpisanego na listę kwalifikowanych? 

Odpowiedź na pytanie nr 24: 
Tak, ale jedynie w przypadku, gdy stopień niepełnosprawności w żaden sposób nie wpływa na 
świadczenie usług będących przedmiotem postępowania. 

Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wszystkich Wykonawców, którzy wezmą udział w 
niniejszym postępowaniu i złożą oferty. 

Jednocześnie Zamawiający informuje,  że termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w 
postępowaniu nie ulega zmianie. 


