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dotyczy:            Usługa ochrony osób i mienia oraz monitorowania systemów alarmowych  

w obiektach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu i w podległych 

jednostkach organizacyjnych 

 

 

 

Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Opolu, ul. Wrocławska 24, 

45-701 Opole informuje, że w prowadzonym postępowaniu wpłynęły pytania o wyjaśnienie treści 

specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający poniżej zamieszcza treść pytań wraz 

z odpowiedziami: 

Pytanie nr 1: 

Zwracamy się z prośbą o wyszczególnienie   godziny pracy pracowników ochrony fizycznej na 

obiektach, gdzie usługa nie jest świadczona całodobowo, Informacja ta jest niezbędna do dokonania 

szczegółowej wyceny w tym godzin nocnych. 

Lokalizacje : 

Brzeg 

Głubczyce 

Kluczbork 

Nysa 

Olesno 

Prudnik 

Strzelce Opolskie 

Kędzierzyn-Koźle (lata 2022,2023) 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Zamawiający doprecyzowuje godziny pracy pracowników ochrony fizycznej na obiektach gdzie 

usługa nie jest realizowana całodobowo: 

Brzeg - w godz. 5:30 – 18:30 

Głubczyce - w godz. 5:30 – 18:30 

Kędzierzyn – Koźle - w godz. 5:30 – 18:30 (w latach 2022 i 2023) 

Kluczbork -  w godz. 5:30 – 18:30 

Nysa - w godz. 5:30 – 18:30 

Olesno - w godz. 5:30 – 18:30 

Prudnik - w godz. 5:30 – 18:30 

Strzelce Opolskie - w godz. 5:30 – 18:30 
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Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający potwierdza , że każda roboczogodzina  pracownika ochrony wypracowywana ma 

być w ramach umowy o pracę ?  

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zgodnie z zapisami SWZ - punkt 2.1.7.1 

 

Pytanie nr 3: 

W związku z wypadającym dniem ustawowo wolnym, poniedziałek (05.04.2021) oraz koniecznością 

zapoznania się Potencjalnych Wykonawców z odpowiedziami  oraz ewentualną korektą ofert 

wnosimy o przedłużenie postępowania o minimum jeden dzień.  

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Termin składania ofert pozostaje bez zmian. 

 

Udzielone wyjaśnienie jest wiążące dla wszystkich uczestników postępowania. Zamawiający 

nie dokonuje zmiany terminu składania i otwarcia ofert. 

 

Podstawa prawna: art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.) 
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