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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA 

 

Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. św. Ludwika w Krakowie działając na podstawie 

art. 38 ustawy z dn. 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 nr 113, 

poz. 759 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na następujące pytanie:  

 

Pytanie 1 

Czy wyłącznie pracownicy ochrony uczestniczący w wykonywaniu zamówienia w dniach i  

godzinach określonych w umowie § 2 pkt.2  muszą posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej I 

stopnia? 

Odpowiedź: Tak. Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony uczestniczący w wykonywaniu zamówienia 

w dniach i  godzinach określonych w umowie § 2 pkt.2  posiadali licencję pracownika ochrony fizycznej I 

stopnia. 

Pytanie 2  

Czy pracownicy w pozostałych dniach i godzinach różnych od tych o których mowa  w umowie § 2 

pkt.2  muszą posiadać licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia? 
Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy w pozostałych dniach i godzinach różnych od tych o 

których mowa  w umowie § 2 pkt.2  posiadali licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia. 

Pytanie 3  

Czy Zamawiający  wymaga,  aby obsługa całodobowa w obiektach przy ul. Strzelecka 2 – Budynek 

Główny i przy ul. Strzeleckiej 2 A – Pawilon, realizowana była przez pracowników ochrony 

posiadających licencję pracownika ochrony, czy zgodnie z zapisami § 2 pkt. 2 projektu umowy tylko 

w godzinach wskazanych w niniejszym projekcie? 
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby obsługa całodobowa w obiektach przy ul. Strzelecka 2 – Budynek 

Główny i przy ul. Strzeleckiej 2 A – Pawilon, realizowana była przez pracowników ochrony posiadających 

licencję pracownika ochrony fizycznej I stopnia  zgodnie z zapisami § 2 pkt. 2 projektu umowy tylko w 

godzinach wskazanych w niniejszym projekcie. 

Pytanie 4 

Czy Zamawiający wymaga posiadanie grupy interwencyjnej do realizacji niniejszego przedmiotu 

zamówienia ? 

Odpowiedź: Zamawiający nie wymaga posiadania grupy interwencyjnej do realizacji niniejszego 

przedmiotu zamówienia. 

 

 

Wyjaśnienia treści SIWZ wprowadzone niniejszym pismem stanowią integralną część SIWZ i są 

wiążące dla wszystkich Wykonawców ubiegających się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. 
 

 

 

Otrzymują: 

 Wykonawcy, którzy zadali pytania 

 strona internetowa Zamawiającego 

 a/a 


