
Lublin, 14 lutego 2014 roku  

SZNSPZOZ. N-ZP-372-8/14

Wszyscy Wykonawcy, biorący udział w postępowaniu 

W  związku  ze  skierowanym  zapytaniem  dotyczącym treści  SIWZ  na    usługę  całodobowej,
bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia   Zamawiający udziela odpowiedzi:
Pytanie:
Art. 9. 
W ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2005 r. Nr 145, poz. 1221, z 
późn. zm.14)) wprowadza się następujące zmiany.

1) w art. 2:
a) uchyla się pkt 2,
b) pkt 6 otrzymuje brzmienie:
„6) pracownik ochrony – osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej 
lub kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, i wykonującą zadania ochrony w 
ramach wewnętrznej służby ochrony albo na rzecz przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na 
prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia, lub osobę 
wykonującą zadania ochrony, w zakresie niewymagającym wpisu na te listy, na rzecz 
przedsiębiorcy, który uzyskał koncesję na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług 
ochrony osób i mienia;”;
2) po art. 9 dodaje się art. 9a w brzmieniu:
„Art. 9a. 1. Kierownik jednostki wystawia legitymację kwalifikowanego pracownika ochrony 
fizycznej pracownikowi wpisanemu na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub 
legitymację kwalifikowanego pracownika zabezpieczenia technicznego pracownikowi wpisanemu 
na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, którzy wchodzą w skład 
podległej mu wewnętrznej służby ochrony.
2. Legitymacje, o których mowa w ust. 1, zawierają:
1) indywidualny numer zgodny z ewidencją legitymacji, o której mowa w ust. 3;
2) aktualne zdjęcie pracownika;
3) imię i nazwisko pracownika;
4) nazwę, adres i numer telefonu jednostki, w której wewnętrzna służba ochrony sprawuje ochronę;
5) pouczenie o ustawowych uprawnieniach przysługujących jej posiadaczowi;
6) datę i miejsce wydania oraz imię, nazwisko, podpis i pieczęć kierownika jednostki.
3. Kierownik jednostki prowadzi ewidencję legitymacji, o których mowa w ust. 1.
4. Minister właściwy do spraw wewnętrznych określi, w drodze rozporządzenia:
1) wzory legitymacji, o których mowa w ust. 1,
2) tryb i warunki ich wydawania, wymiany lub zwrotu,
3) sposób prowadzenia ewidencji legitymacji, o której mowa w ust. 3
– mając na względzie jednolitość stosowanych legitymacji, dokumentacji oraz procedur związanych 
z ich wydawaniem, wymianą lub zwrotem, a także możliwość odczytania przez osobę 
zainteresowaną danych zawartych w tych legitymacjach.”;.

Zmawiający wymaga :

III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku
-Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy dysponują 27 osobami, z których: - minimum 26 
osób posiadają co najmniej licencje I stopnia w zakresie ochrony osób i imienia - minimum 1 osoba 
posiada licencję II stopnia w zakresie ochrony osób i imienia, - minimum 10 osób posiada 



przygotowanie do pracy z pacjentem psychiatrycznym w postaci ukończonego szkolenia z zakresu 
postępowania wobec pacjenta wymagającego zastosowania przymusu bezpośredniego i zasad 
stosowania przymusu bezpośredniego.

Czyli zamawiający wymaga czegoś co już od nowego roku jest nie aktualne,zatem bardzo proszę o 
sprostowanie SIWZ i co za tym idzie przesunięcia terminu składania ofert.
Odp. Zamawiający dokonuje zmiany treści SIWZ:

Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień
publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 późn. zm.) dokonuje zmiany treści SIWZ na  usługę
całodobowej, bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia:
1)  w  ROZDZIALE V  WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

JEST:
pkt 2.1c) w części dotyczącej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia.
Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy dysponują 27 osobami, z których: 
- minimum 26 osób posiadają co najmniej licencje I  stopnia w zakresie ochrony osób i imienia 
- minimum 1 osoba posiada licencję II stopnia w zakresie ochrony osób i imienia,
-  minimum  10  osób  posiada  przygotowanie  do  pracy  z  pacjentem  psychiatrycznym  w  postaci
ukończonego  szkolenia  z  zakresu  postępowania  wobec  pacjenta  wymagającego  zastosowania
przymusu bezpośredniego  i zasad stosowania przymusu bezpośredniego.

WINNO BYĆ:
pkt 2.1c)   w części dotyczącej dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.
Warunek powyższy spełnią wykonawcy, którzy dysponują;
- 27 osobami wpisanymi na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej
oraz minimum 10 osobami posiadającymi przygotowanie do pracy z pacjentem psychiatrycznym w
postaci  ukończonego  szkolenia  z  zakresu  postępowania  wobec  pacjenta  wymagającego
zastosowania przymusu bezpośredniego  i zasad stosowania przymusu bezpośredniego.

lub 
- 27 osobami,  z których w dniu 1.01.2014r.  minimum 26 osób posiadało  co najmniej licencje I
stopnia w zakresie ochrony osób i  imienia oraz  minimum 1 osoba posiadała licencję II stopnia w
zakresie ochrony osób i imienia oraz minimum 10 osobami posiadającymi przygotowanie do pracy z
pacjentem  psychiatrycznym  w  postaci  ukończonego  szkolenia  z  zakresu  postępowania  wobec
pacjenta  wymagającego  zastosowania  przymusu  bezpośredniego   i  zasad  stosowania  przymusu
bezpośredniego,  o  ile  osoby te  spełniają  warunki  wpisu na  listę  kwalifikowanych pracowników
ochrony fizycznej.

W  związku  z  wprowadzoną  zmianą  Zamawiający  zamieszcza  na  stronie  internetowej
www.snzoz.lublin.pl prawidłowy  Załącznik  nr  8  do  SIWZ  Wykaz  osób  uczestniczących  w
wykonaniu zamówienia.

2)  w  ROZDZIALE V  WARUNKI  UDZIAŁU  W POSTĘPOWANIU  ORAZ OPIS  SPOSOBU
DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
dodano pkt 3 w następującym brzmieniu:
2. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków opisanych w punkcie 2.1.a),  2.1.b),  2.1.c) oraz
2.1d)  na  podstawie  formuły  spełnia  /  nie  spełnia  na  podstawie  dokumentów  /  oswiadczeń
wyszczególnionych  w  ROZDZIALE  VI  -WYKAZ  OŚWIADCZEŃ  LUB  DOKUMENTÓW,  JAKIE  MAJĄ
DOSTARCZYĆ  WYKONAWCY  W  CELU  POTWIERDZENIA  SPEŁNIANIA  WARUNKÓW  UDZIAŁU  W
POSTĘPOWANIU w punkcie I.1.2),  I.1.3), I.1.4),  I.1.5)

http://www.snzoz.lublin.pl/


3) Załączniku nr 3 PROJEKT UMOWY
JEST:

§ 2

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  powierzonej  usługi  z  zachowaniem  najwyższej
staranności  zawodowej  przestrzegając  obowiązujących przepisów prawa za  pośrednictwem osób
spełniających wymagania określone w pkt.  5.1.3.  SIWZ.  Najpóźniej  w dniu  podpisania  umowy
Wykonawca przekaże  Zamawiającemu listę  osób,  które  będą  w imieniu  Wykonawcy świadczyć
usługi będące przedmiotem umowy zawierającą informacje określone w załączniku nr 4 do SIWZ
oraz dokumenty potwierdzające posiadanie  przez minimum 26 osób co najmniej licencji I  stopnia
w zakresie ochrony osób i  imienia i przez minimum 1osobę licencji II stopnia w zakresie ochrony
osób  i  imienia  oraz  potwierdzające  odbycie  szkolenia  z  zakresu  postępowania  wobec  pacjenta
wymagającego  zastosowania  przymusu  bezpośredniego  przez  co  najmniej  10  z  tych  osób.
Wykonawca  jest  zobowiązany  informować  Zamawiającego  o  zmianach  w  personelu  za
pośrednictwem,  którego  wykonuje  umowę  na  piśmie  wraz  z  przekazaniem  dokumentów
potwierdzających posiadanie wymagany uprawnień i odbycie szkolenia.

§ 9

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej w
sposób naruszający postanowienia § 8 umowy,
2)  300 zł  dziennie za każdy dzień zwłoki  w wypełnieniu obowiązków przewidzianych w § 1 ust.  1 lit.  d)
umowy,
3) w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1. przypadku odstąpienia od
umowy przez  Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego  wskutek  okoliczności  za  które  odpowiada
Wykonawca
3.  W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar
umownych,  naliczonych  zgodnie  z  ust.  2,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.

Winno być:

§ 2

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  wykonania  powierzonej  usługi  z  zachowaniem  najwyższej
staranności  zawodowej  przestrzegając  obowiązujących przepisów prawa za  pośrednictwem osób
spełniających wymagania określone w pkt.  5.1.3.  SIWZ.  Najpóźniej  w dniu  podpisania  umowy
Wykonawca przekaże  Zamawiającemu listę  osób,  które  będą  w imieniu  Wykonawcy świadczyć
usługi będące przedmiotem umowy zawierającą informacje określone w załączniku nr 4 do SIWZ
oraz dokumenty potwierdzające:
-  wpis  27  osób  na  listę  kwalifikowanych  pracowników  ochrony  fizycznej  oraz  potwierdzające
odbycie szkolenia z zakresu postępowania wobec pacjenta wymagającego zastosowania przymusu
bezpośredniego przez co najmniej 10 z tych osób lub

- posiadanie na dzień 1.01.2014 r. przez minimum 26 osób co najmniej licencji I  stopnia w zakresie
ochrony osób i  imienia i przez minimum 1 osobę licencji  II  stopnia w zakresie ochrony osób i
imienia  oraz  potwierdzające  odbycie  szkolenia  z  zakresu  postępowania  wobec  pacjenta
wymagającego zastosowania przymusu bezpośredniego przez co najmniej 10 z tych osób. W takim
przypadku  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedstawić  zamawiającemu  zaświadczenia



potwierdzające  wpisanie  ww. osób na listę  kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  w
terminie do dnia 31.03.2014 r. 
Wykonawca  jest  zobowiązany  informować  Zamawiającego  o  zmianach  w  personelu  za
pośrednictwem,  którego  wykonuje  umowę  na  piśmie  wraz  z  przekazaniem  dokumentów
potwierdzających posiadanie wymagany uprawnień i odbycie szkolenia. 

§ 9

1. Strony postanawiają, że formę odszkodowania stanowią kary umowne. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:
1) w wysokości 1 000 zł za każdy przypadek powierzenia wykonania przedmiotu umowy osobie trzeciej w
sposób naruszający postanowienia § 8 umowy,
2) 300 zł dziennie za każdy dzień zwłoki w wypełnieniu obowiązków przewidzianych w § 1 ust. 1 lit. d)  lub  §
2 ust. 1 umowy,
3) w wysokości 5 % wynagrodzenia umownego określonego w § 5 ust. 1. przypadku odstąpienia od
umowy przez  Wykonawcę  lub  przez  Zamawiającego  wskutek  okoliczności  za  które  odpowiada
Wykonawca
3.  W  przypadku,  gdy  poniesiona  przez  Zamawiającego  szkoda  przewyższy  wysokość  kar
umownych,  naliczonych  zgodnie  z  ust.  2,  Zamawiający  będzie  uprawniony  do  dochodzenia
odszkodowania na zasadach ogólnych.



Załącznik nr 8 do SIWZ
WYKAZ OSÓB UCZESTNICZACYCH W WYKONANIU ZAMÓWIENIA

Pieczęć Firmowa

L.p Imię i nazwisko Zakres
wykonywanych

czynności

Kwalifikacje
zawodowe,

doświadczenie i
wykształcenie
niezbędne do

wykonania
zamówienia

Numer licencji
I lub II stopnia

lub nr
legitymacji

kwalifikowane
go pracownika

ochrony
fizycznej 

Nazwa szkolenia dot.
stosowania przymusu
bezpośredniego, data

szkolenia, nazwa
organizatora szkolenia
(jeśli posiada)- c.nm 10

osób.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

W przypadku, gdy wykonawca wskazał osoby, którymi będzie dysponował należy załączyć do oferty pisemne
zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania zamówienia.

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


