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dot.: Usługi ochroniarskie na cmentarzach komunalnych m. st. Warszawy wg kodu CPV:  79 71 00 00 – 4 

prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego. 
 
 
Mając na względzie art. 38 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. 2018r. 

poz. 1986 ze zm.) uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 i 28.08.2019r. wpłynęły następujące 
zapytania, na które Zamawiający udziela odpowiedzi niniejszym pismem: 
 
 
Pytanie nr 1: 
Proszę o podanie informacji odnośnie kwalifikacji oraz wyposażenia pracowników patrolu 
interwencyjnego. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający informuje, że kwalifikacje i zasady uzbrojenia patrolu interwencyjnego 
uregulowane są w Ustawie z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz.U. z 2005 r. 
nr 145, poz. 1221 ze zm.) oraz uzupełniających je rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych 
i Administracji: z dnia 21 października 2011 r. w sprawie zasad uzbrojenia specjalistycznych 
uzbrojonych formacji ochronnych i warunków przechowywania oraz ewidencjonowania broni 
i amunicji (Dz.U. nr 245, poz. 1462) oraz z dnia 11 grudnia 2013 r. zmieniające wspomniane 
uprzednio rozporządzenie (Dz.U. 2013, poz. 1714).  

W myśl tych regulacji patrol interwencyjny to zmotoryzowana grupa przynajmniej dwóch 
uzbrojonych pracowników ochrony posiadających wpis na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej wspomagająca działania ochronne na danym obiekcie.  
Patrol interwencyjny wyposażony jest w środki przymusu bezpośredniego oraz środki łączności 
radiowej. Może być uzbrojony w pistolety i rewolwery o kalibrze 6-12 mm, także pistolety 
maszynowe o tym kalibrze, karabinki o kalibrze od 5,45 mm do 7,62 mm, strzelby gładkolufowe 
powtarzalne o kalibrze wagomiarowym 12 oraz paralizatory elektryczne o średniej wartości prądu 
w obwodzie przekraczającej 10 mA. 

Pytanie nr 2: 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępnia bezpłatne pomieszczenie  
do przechowywania rowerów. 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, że nie udostępnia bezpłatne pomieszczeń do przechowywania rowerów. 
Pracownicy ochrony przypinają rowery do stojaków na rowery usytuowanych  
przy posterunkach ochrony. 
 



Pytanie nr 3: 
W nawiązaniu do paragrafu 4, punkt 3 umowy na I część zamówienia (załącznik nr 14  
do SIWZ). Proszę o informację, czy będzie istniała możliwość podłączenia do prądu 
pomieszczenia zastępczego? 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający informuje, że pomieszczenie zastępcze zostanie podłączone do prądu  
w przypadku remontu posterunku i związanym z tym przeniesieniem pracowników ochrony wraz 
z wyposażeniem do pomieszczenia zastępczego,  
 
Pytanie nr 4: 
Proszę o podanie szacowanej daty remontu lub pory roku, kiedy remont może się odbywać oraz 
czasu trwania remontu. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający informuje, że w trakcie trwania umowy na lata 2020-2021 nie przewiduje się 
remontu posterunków ochrony. 
Pytanie nr 5: 
Proszę o informację, jak dużym terenem dysponuje Zamawiający na postawienie pomieszczenia 
zastępczego? 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

Kontener zastępczy, który był wynajmowany przez Zamawiającego na czas trwania remontu 
pomieszczeń pawilonu był wielkości 3x5 m2. 
 
Pytanie nr 6: 
Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający udostępni w czasie ewentualnego remontu bezpłatne 
pomieszczenia sanitarne dla pracowników ochrony. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający informuje, że na terenie Cmentarza Komunalnego Północnego  
są ogólnodostępne szalety. Jeśli zaistnieje konieczność to Zamawiający zapewni pracownikom 
ochrony także toaletę przenośną - TOI TOI. 
Pytanie nr 7: 
Proszę o informację, czy pomieszczenia posterunku są wyposażone i co wchodzi w skład 
wyposażenia. Jeżeli nie są wyposażone, czy do obowiązków wykonawcy należy wyposażenie 
pomieszczeń dla pracowników ochrony? 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający informuje, że udostępnia pracownikom ochrony puste pomieszczenia biurowe. 
Pomieszczenia posiadają sprawną instalację elektryczną oraz WC (woda + kanalizacja). 
Zamawiający doposaża pomieszczenie w instalację i osprzęt monitoringu. Pozostałe wyposażenie 
zapewnia Wykonawca.  
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