
 

Toruń,  dnia 26 października 2020 r. 

ZAMAWIAJĄCY:  

 Urbitor Spółka z o.o.  

ul. B. Chrobrego 105/107  87-100 Toruń    

tel. (56) 4000301 

e-mail: sekretariat@urbitor.pl 

 

   Znak sprawy: DS/ZP05/2020 

 

Wyjaśnienia nr 1 do treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługę społeczną 

 

Dotyczy: Usługa ochrony osób i mienia w obiektach zarządzanych przez Urbitor Spółka z o.o.   

 

Pytanie nr 1:  Czy zamawiający dobrze oszacował liczbę roboczogodzin na 2000 RBG? Zgodnie z opisem 

przedmiotu zamówienia ochrona Dworca prowadzona ma być od poniedziałku do piątku w godz. 22.00-6.00, a w 

weekendy i święta całodobowo, co daje średnią liczbę w miesiącu ok 360 RBG i 4320 RBG w trakcie realizacji 

zamówienia. 

Odpowiedź: Zamawiający oszacował liczbę roboczogodzin na 2000 RBG uwzględniając czas pracy własnych 

pracowników wykonujących obowiązki służby ochrony. 

Pytanie nr 2: Czy zamawiający posiada wzór umowy na świadczenie przedmiotowej usługi? Jeśli tak to wnoszę 

o jej udostępnienie.  

Odpowiedź: Zamawiający udostępnia Istotne dla stron postanowienia umowy (załącznik nr 6). 

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający dopuszcza zatrudnienie do realizacji usługi ochrony pracowników posiadających 

orzeczenie o niepełnosprawności? 

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zatrudnienia osób posiadających ograniczenia funkcji 

psychomotorycznych. 

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników ochrony przez wykonawcę na podstawie 

umowy o pracę czy dopuszcza też zatrudnienia pracowników ochrony na podstawie umów cywilno-prawnych. 

Odpowiedź: Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników ochrony przez wykonawcę na podstawie umowy 

o pracę. 

Pytanie nr 5: Czy ochrona Dworca Głównego przy ul. Kujawskiej 1 w Toruniu pełniona ma być przez jednego 

pracownika ochrony na zmianie? 
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Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 6: Czy usługa konwojowania wartości pieniężnych polegać ma na odbiorze przez konwojentów 

gotówki w tzw. bezpiecznej kopercie i jej zdeponowanie we wrzutni banku czy też konwój odbywać się ma 

poprzez odbiór pracownika Zamawiającego i jego transport do siedziby banku? 

Odpowiedź: Konwojowanie wartości pieniężnych polegać będzie na odbiorze gotówki w bezpiecznej kopercie i 

jej zdeponowaniu we wrzutni banku. 

Pytanie nr 7: Wnoszę o wskazanie nazw i adresów banków, do których realizowane mają być konwoje. 

Odpowiedź: Bank Millennium, Toruń ul. Szosa Chełmińska 17. 

Pytanie nr 8: Czy grupy interwencyjne spełniać mają wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 21.10.2011 w 

sprawie zasad uzbrojenia Specjalistycznych Uzbrojonych Formacji Ochronnych i warunków przechowywania 

oraz ewidencjonowania broni i amunicji, tj. składać się z min. 2 kwalifikowanych pracowników ochrony 

uzbrojonych w broń palną? 

Odpowiedź: Tak 

Pytanie nr 9: Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż do stacji 

monitorowania alarmów wykonawcy?  

Odpowiedź: Nie 

Pytanie nr 10: Czy obiekty Zamawiającego znajdują się na liście Wojewody, jako obiekty podlegające 

obowiązkowej ochronie? 

Odpowiedź: Zamawiający nie ma wiedzy na ten temat. 

Pytanie nr 11: Z ilu odrębnych central alarmowych (typ, model, marka) składają się systemy alarmowe w 

obiektach: Dom Przedpogrzebowy, Biurowiec Spółki, Parkingi w Toruniu- ul. Dominikańska, ul. Wały 

Sikorskiego, Plac św. Katarzyny? 

Odpowiedź: Zamawiający posiada dwie centrale alarmowe- w Domu Przedpogrzebowym i Biurowcu. Nie 

posiada central na parkingach 

Niniejsze wyjaśnienia udostępniono na stronie internetowej Zamawiającego http://bip.urbitor.pl/    

 

 

Wojciech Świtalski 

 Prezes Zarządu  

Urbitor  Sp. z o.o. 

 

 


