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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:

Zapytania:
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.

Odpowiedź Zamawiającego

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.

Zapytanie 1 do odp. pkt. 2

Zamawiający w odpowiedzi w par. nr 3 opisuje zadania pracowników ochrony,co stanowi oczywistą 
oczywistość wynikającą z par 36 ( prawa i obowiązki pracowników ochrony) ustawy o ochronie osób i 
mienia z 22.sierpnia 1997r,a pominął integralną część dotyczącą monitoringu co jest istotą sprawy !

Zamawiający usunął zapis w zał nr.2 dotyczący monitoringu. Czy to oznacza że pracownicy ochrony nie będą 
go obsługiwali ?,

Dalej Zamawiający w par pkt 5 podaje że wykonawca ma obowiązek współpracować z 
osobami pełniącymi obowiązki ochrony pacjentów z Oddziału Psychiatrii Sądowej.

Czy Zamawiający może wyjaśnić o co mu chodzi ? gdyż w zał usuwa zapis dotyczący monitoringu w 
Oddziale Psychiatrii ,a w par 3 pkt l podaje a w przypadku informacji o ucieczce lub próbie ucieczki 
pacjenta z oddziału Psychiatrii Sadowej, wykonawca ma obowiązek podjąć wszelkie niezbędne środki, w 
celu uniemożliwienia ucieczki pacjenta poza obszar posesji przy ul. Abramowickiej 2 i 4 a w Lublinie. Proszą 
o wyjaśnienie od kogo pracownicy Ochrony mieliby dostać taką informację i kto miałby obsługiwać 
monitoring skoro wykonawca usunął taki zapis w zał nr 2 ? ,i jeszcze jedna kwestia dotycząca pkt 5 który 
wyklucza poprzedni zapis w którym to zamawiający podaje że wykonawca ma obowiązek 
współpracować z osobami pełniącymi obowiązki ochrony pacjentów z Oddziału Psychiatrii 
Sądowej, a to oznacza że pracownicy ochrony będą wykonywali swoje obowiązki w Oddziale 
Psychiatrii ,czyli dalej jest to posterunek stały który nie może być patrolem !

Czy Zamawiający może jasno określić jak to należy rozumieć ,gdyż jeden zapis wyklucza drugi ?

Proszę o wnikliwe przeanalizowanie pytań i o precyzyjną odpowiedź która rozwieję wszelkie wątpliwości 
Wykonawcy.

Odp. Odpowiedzią  na  pytania  z  dnia  6.03.2012  r.  Zamawiający  wykreślił  zapis:  „obsługa  monitoringu  w 
pomieszczeniach Oddziału Psychiatrii Sądowej” co oznacza, że Wykonawca nie będzie świadczył usług w Oddziale 
Psychiatrii Sądowej. Paragraf 3 ust. 3 i 5 projektu umowy odnosi się wyłącznie do sytuacji, w której pacjent z Oddziału 
Psychiatrii Sądowej znajduje się poza Oddziałem Psychiatrii Sądowej, na terenie chronionym przez Wykonawcę. Informacja 
o sytuacji opisanej powyższej  zostanie przekazana Wykonawcy przez pracowników Zamawiającego.

Jednocześnie zamawiający informuje, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania 
wniosku o którym mowa w art. 38 ust. 1a  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
(tj. Dz. U. z 2010 roku Nr 113, poz. 759 ze zm.) w związku z tym zamawiający nie jest zobowiązany do 
stosowania art. 38 ust 1 pkt 3 ustawy Prawo zamówień publicznych . 


