
 
 

 
 

Gdańsk, dnia 11.04.2017 r.  

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu 

l.dz. 1066/DE-MB/2017 

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na  świadczenie usług ochrony fizycznej mienia  Zakładu 

Utylizacyjnego Sp. z  o.o. oraz odbiór i transport środków pieniężnych w formie inkaso Sygnatura 11/PN/2017           

Zamawiający, działając w trybie art.  38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 2164 ze zmianami), w związku z wnioskiem Wykonawcy dotyczącym postanowień Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia dla ww. postępowania, po dokonaniu analizy przesłanych  informacji, przedstawia następujące 

wyjaśnienia: 

Wniosek 1: 
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa postępowania przetargowego na usługi ochrony Zakładu Utylizacyjnego, 

uprzejmie proszę o dostosowania wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia do aktualnie 

obowiązujących przepisów prawa. 

Powyższe dotyczy wymogu dysponowania pracownikami ochrony licencjonowanymi (licencje pierwszego i drugiego 

stopnia). 

W chwili obecnej pracownicy otrzymują jedynie świadectwa kwalifikacji. 

 Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapisy SIWZ w sposób następujący: 

1. Pkt. 9.4)b SIWZ otrzymuje brzmienie 
b. wskaże imiennie do wykonania/uczestniczenia w wykonaniu niniejszego zamówienia minimum 9 osób wraz z 

informacjami na temat ich kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia (wpisem na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej) a także zakresu wykonywania przez nich czynności.   

2. Załącznik nr 5  Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia 
otrzymuje brzmienie:  
Załącznik nr 5 - Wykaz osób, które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia  
DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO 
 

Na świadczenie usług ochrony fizycznej mienia  Zakładu Utylizacyjnego Sp. z  o.o. oraz odbiór i transport 
środków pieniężnych w formie inkaso  

Nr referencyjny nadany sprawie przez Zamawiającego  11/PN/2017 
 
1. ZAMAWIAJĄCY: 
 
Zakład Utylizacyjny Sp. z o.o. , ul. Jabłoniowa 55, 80-180 Gdańsk 

 

2. WYKONAWCA: 

l.p. Nazwa(y) Wykonawcy(ów) Adres(y) Wykonawcy(ów) 

   

   

 
WYKAZ OSÓB, 

które będą wykonywać zamówienie lub będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z danymi na temat ich 
kwalifikacji niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności. 

 
 
 



 
 

 
 

l.p. Imię i nazwisko 

Zakres 
wykonywa- 

nych czynności/ 
stanowisko 

Posiadane kwalifikacje - Wpis na listę kwalifikowanych  pracowników ochrony lub 
kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego, zgodnie z ustawą z dnia 
22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 2016 r. , poz 1432 tekst 
jednolity) 

Wpis na listę kwalifikowanych  pracowników 
ochrony lub kwalifikowanych pracowników 
zabezpieczenia technicznego 
 

Inne jeżeli dotyczą 

     
     

     

     

     

 
 
 

l.p. 
Nazwa(y) 

Wykonawcy(ów) 

Nazwisko i imię osoby (osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Podpis(y) osoby(osób) 
upoważnionej(ych) do 

podpisania niniejszej oferty 
w imieniu Wykonawcy(ów) 

Pieczęć(cie) 
Wykonawc(ów) 

Miejscowość 
i  data 

      

 

 

Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian.  

 

 

 

 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 
Gdańsk, dnia 11.04.2017 r.  

Security Sp. z o.o.  
ul. Litewska 11/13  
80-719 Gdańsk 
Fax 58 3262868 
security.@security.gd.pl 
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Pozostałe postanowienia Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia pozostają bez zmian. 

 

 

 

 

 

Z poważaniem 
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