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Lp. Pytanie Odpowiedz
1 Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów

alarmowych ppoż. znajdujących się w obiekcie Zamavłiającego do
stacj i monitorowania alarmów wykonawcy?
Jeśli tak to cz7 sygnał alarmowy ppoż przesyłany ma być do
jednostki Państwowej Straży P ożarnej?
Z ilu central alarmowych składają się systemy alarmowe ppoż w

ob i ekc i e zama,w iai ac e go?

a) Nie,
b) Nie,
c)1.

ż Czy obowiązkiem wykonawcy jest podłączenie systemów
sygnalizacji włamania i napadu ( SSWiN) do stacji monitorowania
alarmów wykonawcy ? Jeśli tak to z ilu central alarmowych
składają się systemy alarmowe sygnalizacji włamania i napadu
( SSWiN w obiekcię Zamawiaiacęso?

Nię

3 Czy Zama-wiający wymaga aby usługa ochrony ftzycznej
wykonl.wanabyła przez praaowników ochrony wpisanych na listę
kwalifikowanych pracowników ochrony prowadzoną przez
Komendanta Główneso Polici i?

Nie

4 zatrudnienie do realizacji usługi
posiadających orzeczenię o

Czy Zamawtający dopuszcza
pracowników ochrony
niepęłnosprawności?

Zamawiający dopuszcza

5 Wnoszę o udzielęnie informacji ile całodobowych posterunków
ochrony utworzyó ma wykonawca w celu real'izacji usługi? W
opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający wskazał jedynie
zakres obowiązków pracowników ochrony, nie wskazując ilu
pracowników ochrony ma pełnić słuzbę jednocześnie. Proszę o
określenie czy usługa wykonywana ma byó w formie jednego,
dwóch, trzech czy więcej jednoosobowych całodobowych
postęrunków ochrony?

Dwa posterunki.
Jednocześnie na zmianie ma pełnić
służbę 2 pracowników.
Szcze gółow ą or ganizację pracy
Zamawiający okeśli po zawarciu
umowy.

6 Czy zmiany na całodobowych posterunkach ochrony obywać się
maią w systemie Iż czv 24 sodzinnym?

W systemie 12 godzinnym


