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Orli Staw, dnia 25 lutego 2015 r. 

UA.271.1.4.2015 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Świadczenie usługi  

w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – Zadanie nr  

1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, znajdującej się 

przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – Zadanie nr 2” prowadzonego  

w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych – nr ogłoszenia 23711 - 2015 z dnia 20.02.2015 r. 

 

W ww. postępowaniu Wykonawca zwrócił się z zapytaniem dotyczącym wyjaśnienia 

treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający – Związek Komunalny 

Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” z siedzibą w Kaliszu na podstawie art. 38 ust. 2 i 4  

ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U.  

z 2013 r., poz. 907 ze zm.) udziela następujących wyjaśnień i zmienia treść Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia:  

Pytania 

„1. Czy Zamawiający wymaga, aby pracownicy ochrony byli zatrudnieni u Wykonawcy na 

podstawie umowy o pracę, czy też nie narzuca formy zatrudnienia? 

2. Czy Zamawiający uzna ofertę za podlegającą ocenie w kryterium nr 2 dotyczące systemu 

zarządzania jakością w przypadku, gdy tylko jeden z wykonawców występujących wspólnie  

(w  oparciu o art. 23 ust. 1 Ustawy Pzp) przedłoży certyfikat ISO (podmiot posiadający 

koncesję MSWiA w zakresie usług ochrony osób i mienia, przy czym każdy z wykonawców 

występujących wspólnie samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu)?” 

Odpowiedzi: 

Ad. 1 Zamawiający nie wymaga, aby pracownicy ochrony byli zatrudnieni u Wykonawcy na 

podstawie umowy o pracę.  

Ad. 2 Zamawiający wymaga w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, aby każdy z tych Wykonawców (np. wspólnicy spółki cywilnej lub 

członkowie konsorcjum) posiadali i przedłożyli zaświadczenie niezależnego podmiotu 

potwierdzającego wdrożenie i stosowanie, u Wykonawcy realizującego czynności z zakresu 

ochrony osób i mienia, systemu zarządzania jakością spełniającego wymagania normy PN-EN 

ISO 9001:2009 lub równoważnego systemu zarządzania jakością. 
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W związku z powyższym w sytuacji, gdy tylko jeden z Wykonawców występujących 

wspólnie na podstawie art. 23 ww. ustawy przedłoży certyfikat ISO, wówczas w ramach 

oceny ofert w kryterium nr 2, oferta złożona przez Wykonawców wspólnie ubiegających się  

o udzielenie zamówienia, uzyska 0 punktów. Zgodnie z pkt 12.3. IDW – I części SIWZ 

Nieposiadanie lub niezłożenie wraz z ofertą ww. zaświadczenia nie powoduje odrzucenia 

oferty. Zamawiający wymaga ww. zaświadczenia wyłącznie dla oceny oferty w ramach 

kryterium nr 2. 

          Powyższe odpowiedzi w części w jakiej modyfikują dotychczasowe postanowienia 

SIWZ - stają się integralną częścią SIWZ.  

 

     Ponadto Zamawiający informuje, że na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy z dnia 29 

stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 907 ze zm.) 

zmienia się treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w następujący sposób: 

1) pkt 9.2. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2. Termin składania ofert: do dnia 4 marca 2015 roku, do godz. 10:00.”; 

2) pkt 9.6. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„6. Ofertę należy umieścić w zamkniętym opakowaniu, uniemożliwiającym odczytanie jej 

zawartości bez uszkodzenia tego opakowania i opisać następująco: 

Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

 „Oferta – na Świadczenie usługi w zakresie ochrony osób i mienia na terenie Zakładu 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków – 

dotyczy Zadania nr 1 oraz na terenie Stacji Przeładunkowej Odpadów Komunalnych, 

znajdującej się przy ul. Dzigorzewskiej 4, 98 – 200 Sieradz – dotyczy Zadania nr 2”  

Nie otwierać przed dniem 4 marca 2015 roku, godz. 10:05”; 

3) pkt. 11.2. IDW – I części SIWZ otrzymuje brzmienie: 

„2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 4 marca 2015 roku o godz. 10:05 w Zakładzie 

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych „Orli Staw”, Orli Staw 2, 62 – 834 Ceków.” 

 

Pozostałe zapisy przedmiotowej SIWZ pozostają bez zmian.  

 

 

   Z poważaniem 

                Przewodniczący Zarządu 

      Związku Komunalnego Gmin 

      „Czyste Miasto, Czysta Gmina” 

      (-) 

        Daniel Tylak 

 


