ŚLĄSKI URZĄD WOJEWÓDZKI
Katowice, 10 listopada 2021 r.
W KATOWICACH
Biuro Administracyjne,
40-032 Katowice, ul. Jagiellońska 25

BA.I.272.50.2021

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ
dotyczy: postępowania na usługę ochrony osób i mienia w budynku Śląskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Katowicach przy ul. Damrota 16
W dniach 5-9 listopada 2021 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania dotyczące zapisów
Specyfikacji Warunków Zamówienia w postępowaniu prowadzonym w trybie podstawowym
bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych o jakich stanowi
art. 3 ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129
ze zm.). Na podstawie art. 284 ust. 2 w/w ustawy Zamawiający udziela odpowiedzi na zadane
pytania:
Pytanie 1:
„Czy Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników ochrony posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności?”
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza realizację usługi przez pracowników ochrony posiadających
orzeczenie o niepełnosprawności.
Pytanie 2:
„Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów alarmowych ppoż. znajdujących się
w obiekcie Zamawiającego do stacji monitorowania alarmów wykonawcy? Jeśli tak to czy
sygnał alarmowy ppoż przesyłany ma być do jednostki Państwowej Straży Pożarnej? Z ilu
central alarmowych składają się systemy alarmowe ppoż w obiekcie Zamawiającego?
Odpowiedź:
Zamawiający nie określił wymagań, o których pisze Wykonawca.
Pytanie 3:
„Proszę o podanie średniomiesięcznej ilości wezwań GI.”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zapewnienia gotowości grupy interwencyjnej, tym samym nie jest
w stanie podać informacji, o które prosi Wykonawca.
Pytanie 4
„Czy Zamawiający wymaga zapewnienia gotowości grupy interwencyjnej?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga zapewnienia gotowości grupy interwencyjnej.
Pytanie 5:
„Czy Zamawiający wymaga podłączenia systemu przeciwpożarowego do Państwowej Straży
Pożarnej?”
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga podłączenia systemu przeciwpożarowego do Państwowej
Straży
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Dot. załącznika nr 4 do umowy: Do kogo będzie należał system (serwery), na których dane
będą przetwarzane (monitoring wizyjny i elektroniczna książka wydania kluczy)?
Odpowiedź:
Serwery, na którym będą przetwarzane dane (monitoring wizyjny i elektroniczna książka
wydania kluczy)należy do Zamawiającego. Wyjaśniam, że Zamawiający przewiduje zawarcie
umowy powierzenia danych osobowych (Załącznik nr 4 do umowy).

