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Wszyscy uczestnicy 
Postępowania przetargowego

Dotyczy: „Kompleksowe świadczenie usługi ochrony w zakresie stałej ochrony fizycznej osób, 

mienia i budynku Sądu Rejonowego w Ropczycach wraz z usługą ochrony w systemie 

monitorowania z transmisją danych", znak sprawy: G-2512-6/2018.

Sqd Okręgowy w Rzeszowie, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, 

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

(t.j. Dz.U. z 2017.1579 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp” w związku z art. 38 ust. la  ustawy, 

przekazuje treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SIWZ":

Pytanie nr 1

1. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo w zakresie grupy interwencyjnej w zadaniu l i i i ? 

Odpowiedź nr 1
Zgodnie z pkt. IX pkt. 1 ppkt. 1.1. SIWZ Zamawiający dopuścił możliwość udziału podwykonawców 

w realizacji niniejszego zamówienia wyłącznie w zakresie odnoszącym się do Zakresu II zamówienia 

obejmującego usługę ochrony w systemie monitorowania obiektu Sądu Rejonowego 

w Ropczycach, przy ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce, co tym samym nie wyklucza z tego 

podwykonawstwa interwencji czy działania grupy lub patrolu interwencyjnego.

Zakres I zamówienia obejmujący ochronę fizyczną osób, mienia i budynku Sądu Rejonowego 

w Ropczycach, przy ul. Słowackiego 7, 39-100 Ropczyce, zgodnie z zapisami pkt. IX pkt. 2 ppkt. 2.1 

SIWZ, został zastrzeżony przez Zamawiającego -  ze względu na specyfikę przedmiotu zamówienia -  

jako kluczowa część zamówienia, która Wykonawca wykona samodzielnie.

Wszystkie powyższe wyjaśnienia treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców i należy je 

uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.
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