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Świdnik, dnia 30 września 2016 r.  
Sąd Rejonowy Lublin – Wschód w Lublinie 

z siedzibą w Świdniku 

ul. Kard. S. Wyszyńskiego 18 

21-040 Świdnik 

 
Spr. LWZP-2401-3-14/16 

WYKONAWCY 
 
Dotyczy: postępowania o udzielenia zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu   

nieograniczonego na „Usługi ochrony osób i mienia oraz obsługę szatni”   

 

 
WYJAŚNIENIA TREŚCI 

SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 
W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Usługi ochrony osób i mienia oraz obsługę szatni” dnia 28 września 2016 r. do 

Zamawiającego – Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, wpłynęły 

drogą elektroniczną niżej zacytowane pytania: 

I.  

Pytania: 

Ad. 1 

Proszę o informację, czy Zamawiający wymaga, aby każda roboczogodzina świadczona przez 

pracowników Wykonawcy na rzecz Zamawiającego była wypracowana wyłącznie w ramach umowy o 

pracę? 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał opisu szczegółowego przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do s.i.w.z) za 

pomocą dostatecznie dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i 

okoliczności mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. 

Ad. 2 

Proszę o informację czy w przypadku załączenia do oferty informacji o przynależności do grupy 

kapitałowej wystawionej na dzień otwarcia ofert, Zamawiający po otwarciu ofert będzie ponownie 

wymagał w ciągu 3 dni dostarczenia informacji o przynależności do grupy kapitałowej? Nadmieniamy, 

że wiąże się to z dodatkowymi kosztami oraz wydłużoną procedurą postępowania. 

Odpowiedź: 

Odnośnie sposobu złożenia oświadczenia o przynależności do grupy kapitałowej należy postąpić 

zgodnie z s.i.w.z. paragraf 6.  

Ad. 3 

Zamawiający wskazuje w zakresie realizacji ochrony monitorowanie sygnałów alarmowych przez 

Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy (dla obiektów w Świdniku, Lublinie, Bychawie). Jaki 

charakter ma mieć to monitowanie? 

a) czy tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie; następnie pracownik ochrony do SMA 

Wykonawcy; 
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b) czy bezpośrednio przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze stałym podłączeniem 

nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego. 

1. Czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia urządzeń 

monitorujących? 

2. Czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony przeciwpożarowej, czy też 

ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne (oddzielne centrale)? 

3. Czy systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu 

monitorowaniu przez Wykonawcę i wstępną weryfikację przyczyn przed wezwaniem Straży 

Pożarnej? 

4. Ile autonomicznych systemów alarmowych (central alarmowych SSWiN, Ppoż) Wykonawca 

będzie zobowiązany monitorować bezpośrednio? Parametr istotny w celu zaplanowania 

właściwej liczby urządzeń (nadajników) monitorujących. 

Odpowiedź:  

Monitorowanie ma mieć charakter bezpośrednio przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy 

ze stałym połączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego. 

Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia urządzeń monitorujących. 

Systemy przeciwpożarowe to systemy autonomiczne.  

Systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu stałemu monitorowaniu przez 

Wykonawcę i wstępnej weryfikacji przyczyn przed wezwaniem Straży Pożarnej (dotyczy budynków 

przy ul. Kardynała S. Wyszyńskiego 18 i 14.). 

Wykonawca zobowiązany będzie monitorować bezpośrednio 2 centrale alarmowe. 

Ad. 4  

Uprzejmie proszę o zamieszczenie załączników w wersji edytowalnej na stronie internetowej 

Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie ma możliwości załączania załączników w wersji edytowalnej na stronie internetowej. 

Jednakże Zamawiający informuje, że Wykonawca może postąpić zgodnie z paragrafem 7 ust. 1 

s.i.w.z..  

Ad. 5 

Czy obiekty wskazane w opisie przedmiotu zamówienia podlegają obowiązkowej ochronie? 

Odpowiedź: 

Nie.  

II.   

Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych  

(t. j. Dz. U. z 2015 poz. 2164 ze zm.) treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekaże 

Wykonawcom, którym przekazał s.i.w.z.  

III.  

Powyższe wyjaśnienia treści s.i.w.z. zostaną dołączone do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia i będą stanowić jej integralną część. 
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Jednocześnie Zamawiający informuje, iż terminy, godziny i miejsce składania i otwarcia ofert 

pozostają bez mian, tzn. termin składania ofert: 03 października 2016 r. godzina 10:00 oraz termin 

otwarcia ofert: 03 października 2016 r. godzina 10:30.    

 
          

                              Dyrektor  
  Sądu Rejonowego Lublin – Wschód w Lublinie 
                 z siedzibą w Świdniku 
 

                                    
Sylwia Choroszyńska – Zezula                   

 


