
Lublin, dnia 6 marca 2012 rok  

SzNSPZOZ. N-ZP-372-12/12

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu

W związku ze skierowanymi zapytaniami dotyczącymi usługi całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej 
osób i mienia szpitala, Zamawiający udziela odpowiedzi:

Pytanie 1:
Dotyczy załącznika nr.2 pkt2 szczegółowy zakres pracowników ochrony:
2) dwa posterunki -po dwóch pracowników ochrony całodobowo przez 7 dni w tygodniu,
OPIS; patrol pieszy: dwuosobowy całodobowy dwuzmianowy, zmiana dzienna: 7:00-1 9:00 zmiana nocna 19:00-
7:00. Pracownicy patrolu wykonują zadania ochrony obszaru obiektu po wyznaczonej  trasie. Do obowiązków 
patrolu należy zamykanie bram wjazdowej i bramek dla pieszych o godzinie 20:00 i otwieranie o godzinie 5:00. 
rano. Patrolowanie całego terenu chronionego ze szczególnym uwzględnieniem budynków, w których nie pracuje 
się w nocy, obsługa monitoringu w pomieszczeniach Oddziału Psychiatrii Sądowej.

Zamawiający w tym zapisie podaje  że jest dwa patrole dwuosobowe całodobowe dwuzmianowe,  sam zapis 
wskazuje  że  są to  patrole,  zaś w  drugiej  części  zapisu  Zamawiający  wymaga  obsługi  monitoringu  w 
pomieszczeniach Oddziału Psychiatrii Sądowej.  Czy Zamawiający nie pomylił się podając dwa dwuosobowe 
partole do których należą w/w czynności a nie sprecyzował zapisu szczegółowego zakresu obsługi monitoringu
Należy przypomnieć iż zgodnie z ustawą o ochronie osób i mienia z 22 sierpnia 1997r, monitoring jest to 
posterunek  stały  polegający  na  obserwacji  sygnałów przesyłanych,  gromadzonych  i  przetwarzanych oraz 
nadzorowaniu  a  w  razie  zaistnienia  takiej  konieczności  podejmowania  niezbędnych  czynności  przez 
obsługującego, który to zgodnie z tą ustawą musi legitymować się licencją drugiego stopnia !.

Jak Zamawiający zamierza rozwiązać ten problem ?
Z tego zapisu można wywnioskować że dwa dwu osobowe patrole muszą posiadać licencje drugiego stopnia, co 
stanowi ustawa o ochronie ,ale dalej to nie rozwiązuje sytuacji w obsłudze monitoringu który  nie może być 
patrolem a posterunkiem stałym!

Czy Zamawiający zdaje sobie sprawę że przy takim zapisie stawia Wykonawcę w dość trudnej sytuacji,bowiem 
Komendant Wojewódzki Policji nie podpisze planu ochrony bo nie będzie on  zgodny z ustawą ?  Z uwagi na 
powyższe proszę o wyjaśnienie tej kwestii.

Odp. Pkt 2- załącznika nr 2 szczegółowy zakres pracowników ochrony- otrzymuje brzmienie:
„2) dwa posterunki -po dwóch pracowników ochrony całodobowo przez 7 dni w tygodniu,
OPIS; patrol pieszy: dwuosobowy całodobowy dwuzmianowy, zmiana dzienna: 7:00-1 9:00 zmiana
nocna 19:00-7:00. Pracownicy patrolu wykonują zadania ochrony obszaru obiektu po wyznaczonej
trasie. Do obowiązków patrolu należy zamykanie bram wjazdowej i bramek dla pieszych o
godzinie 20:00 i otwieranie o godzinie 5:00. rano. Patrolowanie całego terenu chronionego ze szczególnym 
uwzględnieniem budynków, w których nie pracuje się w nocy.”

W załączeniu poprawiony załącznik nr 2 do SIWZ.

Jednocześnie zamawiający zmienia  § 3 ust. 3 i 4 projektu umowy oraz dodaje § 3 ust. 5  
 

§ 3
3. W przypadku informacji o ucieczce lub próbie ucieczki pacjenta z oddziału Psychiatrii Sądowej, 
Wykonawca ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne środki, w celu uniemożliwienia ucieczki pacjenta 
poza obszar posesji przy ul. Abramowickiej 2 i 4 a w Lublinie. 

4.W przypadku podjęcia przez osobę znajdującą się na terenie podlegającym  ochronie próby samobójczej 



lub zachowań autoagresywnych, Wykonawca podejmie natychmiastowe stosowne działania mające na celu 
zapobieżenie skutkom wymienionych zachowań, a następnie niezwłocznie powiadomi o tym zdarzeniu 
personel medyczny.
5. Wykonawca ma obowiązek współpracować z osobami pełniącymi obowiązki ochrony pacjentów z 
Oddziału Psychiatrii Sądowej w sposób niezbędny do wykonania obowiązków określonych w § 1 umowy.

Pytanie 2:
Do specyfikacji istotnych warunków zamówienia o usługę całodobowej bezpośredniej ochrony fizycznej 
osób i mienia szpitala.
Załącznik nr. 2 pkt. 2
Dwa posterunki- po dwóch pracowników ochrony całodobowo przez 7 dni w tygodniu. OPIS: patrol pieszy: 
dwuosobowy całodobowy dwuzmianowy, zmiana dzienna: 7:00-19:00,
zmiana nocna: 19:00- 7:00. Pracownicy patrolu wykonują zadania ochrony obszaru obiektu po wyznaczonej 
trasie. Do obowiązków patrolu należy zamykanie bram wjazdowych i bramek dla pieszych o godzinie 20:00, 
otwieranie o godzinie 5:00 rano. Patrolowanie całego terenu chronionego ze szczególnym uwzględnieniem 
budynków, w których nie pracuje się w nocy, obsługa monitoringu w pomieszczeniach Oddziału Psychiatrii 
Sądowej.

Zapytanie 1 do załącznika nr.2 pkt, 2
W załączniku nr. 2 Zamawiający podaje że pracownicy ochrony wykonujący patrol pieszy, obsługują 
monitory w pomieszczeniach Oddziału Psychiatrii Sądowej.

Czy Zamawiający wie, że zapis w załączniku nr. 2 powoduje, że obsługa monitoringu Oddziału Psychiatrii 
Sądowej nie będzie wykonywana w sposób ciągły?

Czy zatem nie należałoby sporządzić punktu dotyczącego posterunku polegającego na stałej obsłudze 
monitoringu w Oddziale Psychiatrii Sądowej?

Co Zamawiający rozumie przez obsługę monitoringu skoro w szczegółowym zakresie obowiązku tego 
Zamawiający nie podaje?

Odp. Zamawiający zmienił zapis zgodnie z odpowiedzią na pytanie 1.

Pytanie 3:
SIWZ 5.1.2. posiadania wiedzy i doświadczenia;
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunku posiadania wiedzy i doświadczenia. 
warunek posiadania wiedzy i doświadczenia spełnią wykonawcy, którzy:

− w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie zrealizowali, lub są w trakcie realizacji minimum dwóch usług 
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia tj. ochronie osób i mienia realizowanej w 
szpitalach.

Zapytanie 2 do pkt.5.1.2
Jeśli  Zamawiający wymaga wykonania obsługi monitoringu w Oddziale Psychiatrii Sądowej to dlaczego 
została usunięta część  zapisu istniejącego w poprzednim SIWZ w pkt. 5.1.2. tj. „posiadających Oddziały 
Psychiatrii  Sądowej  lub  w  zakładach  penitencjarnych”  skoro  usługa jest  nadal  wymagana  przez 
Zamawiającego pomimo zmniejszonej obsady pracowników 
Odp. Warunek opisany w pkt 5.1.2. pozostaje bez zmian.

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych przedłuża termin
składania ofert. Nowym terminem składania ofert jest dzień 9 marca 2012r., godz. 9:30. Otwarcie ofert
nastąpi w dniu 9 marca 2012r., godz. 10:00.



 Załącznik nr 2

Pieczęć Firmowa

Szczegółowy zakres obowiązków pracowników ochrony obejmuje:

1. Posesja Zamawiającego w Lublinie przy ul. Abramowickiej 2 i ul. Abramowickiej 4a
Ochrona odbywać się będzie poprzez:
1) jeden posterunek  -jeden pracownik ochrony całodobowo przez 7 dni  w tygodniu (budynek 
administracyjny),
OPIS POSTERUNKU: całodobowy, jednoosobowy, dwuzmianowy: zmiana dzienna: 7:00-19:00 
zmiana nocna 19:00-7:00  zlokalizowany  w dyżurce   znajdującej  się  w  budynku administracji, 
pracownik tego posterunku obsługuje centralę telefoniczną, obsługuje bramę wjazdową, sprawdza 
przepustki samochodów wjeżdżających na teren szpitala oraz kontroluje ruch osobowy. Pracownik 
przebywa stale na dyżurce.

2) dwa posterunki -po dwóch pracowników ochrony całodobowo przez 7 dni w tygodniu,
OPIS: patrol pieszy: dwuosobowy całodobowy dwuzmianowy, zmiana dzienna: 7:00-19:00 zmiana 
nocna 19:00-7:00. Pracownicy patrolu wykonują zadania ochrony obszaru obiektu po wyznaczonej 
trasie. Do obowiązków patrolu należy zamykanie bram wjazdowej i bramek dla pieszych o godzinie 
20:00 i otwieranie o godzinie 5:00 rano. Patrolowanie całego terenu chronionego ze szczególnym 
uwzględnieniem budynków, w których nie pracuje się w nocy.

3) jeden posterunek  -jeden pracownik ochrony w godzinach 7:00 -18:00 od poniedziałku do piątku 
z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy (budynek „Łącznik”)
OPIS POSTERUNKU: jednoosobowy stały jednozmianowy od poniedziałku do piątku z wyjątkiem 
dni  ustawowo  wolnych  od  pracy  w  godzinach  od  7:00  do  18:00,  pracownik  tego  posterunku 
obsługuje szatnię, wydaje klucze z wpisaniem imienia i nazwiska osoby pobierającej do rejestru, 
udziela koniecznych informacji odwiedzającym oraz pacjentom oraz kontroluje ruch osobowy. 

A/    pracownicy posterunku   
1) udzielanie koniecznych informacji odwiedzającym oraz pacjentom. 
2)  kontrolowanie ruchu osobowego:

w godzinach 9.00 -20.00 mogą wchodzić na teren szpitala osoby odwiedzające,

w godzinach 20.00-6.00 osoby spoza personelu by wejść  na teren szpitala winny mieć  zgodę 
wydaną przez lekarza prowadzącego lub dyżurnego, 

3) kontrola wynoszenia mienia i sprzętu poza teren ochraniany, 

4) podejmowanie niezbędnych interwencji w razie zagrożenia bezpieczeństwa lub naruszenia porządku 
5) obsługa instalacji technicznej monitorującej wjazd na teren Szpitala (otwieranie osobom uprawnionym 
automatycznej bramy wjazdowej i jej zamykanie), szczegółowa kontrola wjazdów i wyjazdów; 
6) deponowanie  i  wydawanie  kluczy  do  poszczególnych  pomieszczeń  osobom  uprawnionym  oraz 
prowadzenie rejestru wydawanych kluczy; 
7) zapobieganie  wchodzeniu  na teren szpitala  osób nietrzeźwych i  innych bezpośrednio 
zagrażających bezpieczeństwu i porządkowi, 
8) kontakt telefoniczny ze Strażą Pożarną, Policją, Pogotowiem Ratunkowym,
9) zgłaszanie wszelkich uwag i nieprawidłowości drogą służbową do kierownictwa nadzoru i bieżąco do 
dyżurnego oraz przedstawiciela obiektu; 
10) prowadzenie dziennika służb oraz innych wymaganych dokumentów na stanowisku pracy ;



11) pracownicy Wykonawcy pracujący w systemie ciągłym nie mogą opuszczać obiektu bez przekazania swoich 
obowiązków kolejnej osobie;
12)pełnienie stałego dyżuru zgodnie z opracowaną „Dokumentacją stałego dyżuru w SzNSPZOZ”. Uruchomienie 
stałego dyżuru może nastąpić na polecenie Dyrektora Naczelnego Szpitala.
13)  prowadzenie  kontroli  pojazdów  wjeżdżających  na  teren  Szpitala  i  miejsc  ich  parkowania  zgodnie  z 
obowiązującymi przepustkami wjazdowymi.

B/ pracownicy posterunku 
1) ochrona obiektów i mienia znajdujących się na chronionym terenie Szpitala przez 24 godziny na dobę. Po 
godzinie 15:00 szczególnie wzmożone kontrole;
2)  dokonywanie  obchodów  wg  ustalonych  tras  w  ściśle  ustalonych  i  nieregularnych  odstępach  czasu  ze 
szczególnym uwzględnieniem mechanicznych  otworów drzwiowych  i okiennych,  ustalanie  uprawnień  osób 
przebywających na terenie obiektu i przestrzegania przez nich obowiązków porządkowych
3) sprawdzanie stanu funkcjonowania dźwigów osobowych i towarowych na terenie Szpitala 
4) sprawdzanie zamknięć wejść do obiektów Szpitala oraz korytarzy, klatek schodowych i wszystkich ciągów 
komunikacyjnych Szpitala
5)  otwieranie  i  zamykanie  wejść,  wydzielonych klatek  schodowych oraz  wskazanych  przez  zamawiającego 
pomieszczeń
6) sprawdzanie stanu oświetlenia korytarzy, klatek schodowych i wszystkich ciągów komunikacyjnych 
7) legitymowanie na terenie całego Szpitala osób wskazujących na spożycie alkoholu lub 
zakłócających porządek (wg obowiązujących przepisów) 
8) egzekwowanie zakazu palenia tytoniu na terenie Szpitala
9) pozostawanie w stałym kontakcie z posterunkiem stałym i bezzwłoczne informowanie o 
stwierdzonych nieprawidłowościach 
10) możliwość korzystania ze wspomagania ochrony przez grupy interwencyjne wliczona w koszt 
posterunku obchodowego
11) Wykonawca  odpowiada za straty poniesione przez Zamawiającego wynikłe z kradzieży z włamaniem 
oraz nieprawidłowego wypełniania obowiązków pracowników ochrony.

III. 
1. Wykonawca w toku realizacji umowy zobowiązuje się przestrzegać ustawy z dnia 22 sierpnia  1997 roku 
o ochronie osób i mienia (tj.  Dz.U. z 2005 r., Nr 145, poz. 1221 ze zm.) oraz chronić obiekty z należytą 
starannością.
2. Wykonawca odpowiada za straty poniesione przez Zamawiającego w wyniku kradzieży lub uszkodzenia 
mienia powierzonego do ochrony. 
3.  Wykonawca  i  Zamawiający  zachowują  w  tajemnicy  wszystkie  informacje  mające  wpływ  na  stan 
bezpieczeństwa w czasie trwania umowy i po jej rozwiązaniu. 

4.  Pracownicy  ochrony  realizujący  postanowienia  niniejszej  umowy  w  chronionych  obiektach  są 
zobowiązaniu do interwencji  w każdym przypadku zagrożenia naruszenia porządku i bezpieczeństwa na 
terenie objętym ochroną, w tym na każde zgłoszenie dokonane przez pracownika Zamawiającego.

5. Wykonawca obowiązany jest do oznaczenia pracowników ochrony w sposób jednolity, umożliwiający ich 
identyfikację oraz identyfikację podmiotu zatrudniającego, 

6.  Wykonawca  wyposaży  pracowników  ochrony  w  środki  ochrony  osobistej  i  środki  łączności 
bezprzewodowej oraz samochód osobowy. 

7. Zamawiający udostępni pracownikom ochrony pomieszczenia portierni
8. Wykonawca zapewnia uzbrojenia i wyposażenia służby ochronnej w następujących rodzajach i ilości:
− broń palna bojowa (krótka) w ilości 3 (trzech) egzemplarzy z normatywem amunicji przewidywanej 
dla danej jednostki broni
− paralizatory elektryczne na pozwolenie na broń w ilości 3 (trzy ) egzemplarze
− pałki obronne wielofunkcyjne typu (tonfa) 4 (cztery) sztuki



− kajdanki 4 (cztery) sztuki
− środki ochrony bezprzewodowej
9. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia następującej dokumentacji ochronnej
-książka służby
-książka stanu uzbrojenia
- książka ewidencji wydania- przyjęcia broni i amunicji
-książka ewidencji wydania- przyjęcia kluczy
-książka ewidencji rozmów telefonicznych (łączonych)
-książka ewidencji wjeżdżających pojazdów
-wzory przepustek
- wykaz wyposażenia służby obronnej
- dziennik kontroli osób przebywających w obiekcie po godzinach służbowych

10. Wykonawca będzie dysponował „grupą  interwencyjną”  w przypadku występowania sytuacji 
niepożądanych stanowiących zagrożenie dla życia pacjentów oraz pracowników Szpitala.  

………………………, dnia…………                            ………….…………………….
                                                                                       (podpis osoby / osób uprawnionych)


