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Toruń, dnia 24 stycznia 2018 r. 

ZAMAWIAJĄCY:  

Urbitor Spółka z o.o. 

ul. B. Chrobrego 105/107  

87-100 Toruń  

 

tel. (56) 669 43 01 

fax (56) 660 48 20 

e-mail: sekretariat@urbitor.pl 

 

 

Znak sprawy: DS/ZP01/2018 

 

 

Wyjaśnienia Nr 1 treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną 
 

 

Dotyczy: procedury o udzielenie zamówienia na usługę ochrony osób i mienia  

w obiektach zarządzanych przez Urbitor Spółka z o.o.   

 

Zamawiający informuje, że w dniu 23 stycznia 2018 r. wpłynęły wnioski  

o wyjaśnienie treści Ogłoszenia o zamówienie na usługę społeczną. Poniżej Zamawiający 

podaje treść zapytań wraz z odpowiedziami. 

 

 

Pytanie nr 1 

Proszę o wyjaśnienie zapisów w SIWZ: 

1) „Osoby pełniące obowiązki ochrony na terenie Dworca nie mogą posiadać ograniczeń 

funkcji psychomotorycznych. Zamawiający nie wymaga posiadania przez pracowników 

ochrony świadectwa kwalifikacji zawodowej.” 

2) „Ochrona fizyczna podczas wymienionych poniżej imprez pełniona będzie jednoosobowo. 

Zamawiający nie wymaga pracowników ze świadectwem kwalifikacji.” 

Jednakże w dokumencie „Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do 

treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia na usługi społeczne” w § 13 ust.1 lit. a jest 

napisane: 

„(…) pracownicy ochrony pełniących obowiązki na terenie Dworca Głównego, Centrum 

Hurtowego przy ul. Grudziądzkiej 161 – 165 oraz podczas imprez wystawowych 

organizowanych przez Centrum Targowe Park, a także podczas trwania Jarmarku 

Katarzyńskiego – ochroniarze ubrani w mundur koloru czarnego, tzw. ubiór bojowy oraz 

żółtą kamizelkę bojowo-ochronną z napisem OCHRONA, środki przymusu bezpośredniego 

w postaci kajdanek, pałki typu Tonfa, RMG, latarkę z uchwytem typu Maglite lub  

o podobnych parametrach (…)” 

Powyższe zapisy wykluczają się. Wyżej wskazane składniki wyposażenia Pracowników 

ochrony, wymagają stosowania uprawnień, aby nimi dysponować Pracownik musi być 

wpisany na listę kwalifikowanych pracowników ochrony.  
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Wobec powyższego proszę o jednoznaczną odpowiedź  na poniższe pytanie: 

1) Czy Pracownicy oddelegowani do wypełniania zadań w ramach przedmiotowej usługi 

muszą być wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1 

Zamawiający wymaga, aby pracownicy skierowani przez Wykonawcę do ochrony Dworca 

Głównego oraz imprez wystawowych organizowanych przez Centrum Targowe Park, a także 

podczas trwania Jarmarku Katarzyńskiego byli wpisani na listę kwalifikowanych 

pracowników ochrony fizycznej. W przypadku ochrony Centrum Hurtowego przy ul. 

Grudziądzkiej 161 – 165 Zamawiający nie  wymaga, aby pracownicy skierowani do ochrony 

byli wpisani na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. 

 

Pytanie nr 2 

Proszę o informację, czy do realizacji zamówienia Zamawiający wymaga skierowania 

kwalifikowanych pracowników ochrony? Niniejsza informacja jest niezbędna do prawidłowej 

wyceny oferty. 

Odpowiedź na pytanie nr 2 

Jak odpowiedź na pytanie nr 1 

 

Powyższe wyjaśnienia prowadzą do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługę 

społeczną. Niniejsze wyjaśnienia udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego 

http://bip.urbitor.pl/ 

 

 

/-/ 

Wojciech Świtalski 

Prezes Zarządu Urbitor  Sp. z o.o. 

 

http://bip.urbitor.pl/

