
Sąd Okręgowy w Rzeszowie
35-959 Rzeszów, PI. Śreniawitów 3 

tel. (17) 87 56 200

G-2512-13/2016
(znak sprawy)

Rzeszów, dnia 10.11.2016 roku

Wszyscy uczestnicy 
Postępowania przetargowego

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

monitoringu włamaniowego oraz konwoju gotówki dla Sqdu Okręgowego w Rzeszowie oraz Sqdu 

Rejonowego w Strzyżowie", Znak sprawy: G-2512-13/2016 - zmiany i wyjaśnienia SIWZ.

I. Sąd 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 2015.2164 z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą Pzp" w związku z art. 38 ust. 1 ustawy, przekazuje 

treść zapytań Wykonawców wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia, zwanej dalej w skrócie „SIWZ":

Pytanie nr 1 :

1. Część III Zamówienia e)

Czy w związku z koniecznością posiadania broni palnej zapewnią nam Państwo pomieszczenie do 

deponowania broni ew. czy dysponują Państwo sejfem na broń?

Odpowiedź na Pyt. Nr 1 :

Zamawiający informuje, że zarówno w ust. IV pkt. 3 lit. e) Załącznika Nr 1 do Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia (zwaną dalej „SIWZ") -  Opis przedmiotu zamówienia - jak również §2 ust. 3 lit. 

e) Załącznika Nr 6 do SIWZ -  Wzór umowy z załącznikami -  nie wskazuje konieczności posiadania 

przez pracowników Wykonawcy świadczących usługi ochrony fizycznej broni palnej. W cyt. powyżej 

zapisach jest mowa o „środkach przymusu bezpośredniego wskazanych w ustawie -  o środkach 

przymusu bezpośredniego i broni palnej”. Wyposażenie pracowników ochrony w środki przymusu 

bezpośredniego -  o których mowa w art. 12 ustawy z dnia 24 maja 2013r. -  o środkach przymusu 

bezpośredniego i broni palnej (Dz. U. 2013.628 z późn. zm.) - powinno być adekwatne do rodzaju 

i formy pełnionej służby i które ewentualnie należy użyć lub wykorzystać w działaniach o których 

mowa w art. 11 cyt. powyżej ustawy. W tym stanie rzeczy Zamawiający informuje, że nie przewiduje 

przeznaczenia pomieszczenia do deponowania broni lub sejfu do przechowywania broni.
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Pytanie nr 2 :

2. Część IV Zamówienia b)

Ilu pracowników ochrony mamy przewidzieć do wykonywania usługi?

Odpowiedź na Pyt. Nr 2 :
Zamawiający z uwagi na sposób transportu gotówki wymaga niezależnie od pracownika 

kierującego pojazdem, co najmniej jednego pracownika ochrony fizycznej, ochraniającego 

transport i konwój gotówki.

Pytanie nr 3 :

2. Część IV Zamówienia f)

Czy do konwojowania ma być wykorzystany pojazd typu bankowóz?

Odpowiedź na Pyt. Nr 3 :

Zamawiający informuje, że do transportu i konwojowania gotówki nie jest wymagane 

wykorzystywanie pojazdy typu bankowóz. Wartość transportowanej i konwojowanej gotówki jest 

znacząco niższa niż 1 jednostka obliczeniowa.

II. Ponadto Sąd Okręgowy w Rzeszowie, jako Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, 

działając zgodnie z art.38 ust.4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.- Prawo zamówień publicznych (t.j. 

Dz.U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm.J, zwaną dalej „ustawą Pzp" zmienia:

1) Treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (Zwaną w skrócie SIWZ) - pkt. V Informacja 

o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6, który otrzymuje po zmianie 

dokonanej w dniu 10.11.2016r. w następujący sposób:

- dotychczasowa treść pkt V w brzmieniu -

„Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 

dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług

-  zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6). Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług odnosi się 

do ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Strzyżowie”.

otrzymuje po zmianie w dniu 10.11.2016r. nowe brzmienie:

„Zamawiający przewiduje w okresie 3 lat od dnia udzielenia zamówienia podstawowego 

dotychczasowemu wykonawcy usług zamówienia polegającego na powtórzeniu podobnych usług

-  zgodnie z art. 67 ust. 1 pkt 6). Zamówienie polegające na powtórzeniu podobnych usług odnosi się 

do ochrony fizycznej osób i mienia w budynkach Sądu Rejonowego w Strzyżowie. Zamawiający 

udzieli niniejsze zamówienie Wykonawcy z którym zawarł umowę o zamówienie podstawowe na 

warunkach nie mniej korzystnych niż określone w umowie na zamówienie podstawowe 

z wyłączeniem:

- przejęcia przez Wykonawcę pracowników Zamawiającego na podstawie art. 23' Kodeksu pracy:

- terminu wykonania zamówienia;

- wynagrodzenia Wykonawcy i warunków płatności”.
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Wobec powyższych zmian Zamawiający informuje również, że aktualna treść SIWZ - po niniejszych 

zmianach na dzień 10.11.2016r., znajduje się na stronie internetowej Zamawiającego 

htło://rzeszow.so.aoy.pl/ w zakładce „Zamówienia publiczne”.

Powyższe zmiany na dzień 10.11.2016 roku treści SIWZ (po zmianach), które opisano powyżej w pkt. I i 

II, są wiążące dla wszystkich wykonawców i należy je uwzględniać przy sporządzeniu i składaniu 

ofert. Pozostała treść SIWZ wraz z załącznikami nie ulega zmianie w tym nie ulega zmianie termin 

składania i otwarcia ofert, które pozostaje bez zmian.

Jednocześnie Zamawiający dokonuje również zmiany ogłoszenia o zamówieniu w zakresie 

opisanym powyżej oraz poprawia błędną treść ogłoszenia o zamówieniu wymienioną w sekcji nr II 

w punkcie 11.3).

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

uwzględnić przy sporządzaniu i składaniu ofert.

Pozostała zawartość Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia nie ulega zmianie.
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