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WYJAśNI
EN1121rytĘANE zE sPEcYRKAcJĄ IsToTNYcH WARUNKoW ZAMóWIENlA
W odpowiedzina skierowanedo Zamawiającegow dniu 6 października
2009 r. zapytaniedoĘczącetreści
specyfikacji IstotnychWarunków Zamówieniana ,,lr|onitońng wizyjny rY szkolach podstawowych i
gimnazjach, d|a których oĘanem prowadzącym iest Miasto Rawa Mazowiecka,,, prowadzonegow
trybie pzeta rgu nieograniczonegoinformujemy:
ffianie:
Prosimy o podanie podstawy prawnej Ądania zamieszczonego w Załączniku nr 2A do SllillZ:
.
,,należyzałąeyć do niniejszegodruku kserokopię|icencjina wykonywaniezadań związanychz
ochroną osob i mienia (minimumlicenda pracownikazabezpieczeniatechnicznęo I stopnia)
wskazanejosoby (osob)"
|ubwykreś|enie
tęo żądaniaz SIWZ
Wykonyruanieinstalacjisystemów dozoru wiryjnego nie wymaga bowiem posiadaniapzez wykonawc6w
|icencjizawodowychwymaganychpnez Ustawęo ochronieosób i mienia.
Wmyś|
art. 15 ust. 2 ustawyz dnia 22 sierpniaL997 r. o ochronieosob i mienia(D7..U. z 2005r.Nr 145,
poz. L22l. poźn.zm.) koncesji nie wymaga działalność
gospodarczaw zakresie usług,realizowanychw
formie zabezpieczeniatechnicznego,jeże|inie doĘczy obszarów,obieKów i uządzeń okreś|onych
w art. 5
ust. 5 ustawyĘ. pneznaeonych do obligatoryjnejochrony.
Wymogi doĘczące posiadania pruez pracownikówstosownychkwa|ifikacjipotwierdzonychposiadaniem
|icencjiustawa nakładana pracownikówrealizującychokreś|one
zadania w ramach wewnętznych służb
ochronyoraz u pzedsiębiorów, którry uzyskalikoncesjew zakresieusługochronyosob i mienia.Wynikato
z treściart. 25 w związkuz art. 2 ust. 2 ustawy.
jak montaż|istewi rozkładaniepzewodów wykonują
przygotowawczeprace insta|acyjne,
W szczególności:
pracownicy
zannyeaj
bez |icencji zawodowych. Żądanie posiadania tych licencji można byłoby w
ostatecznościograniczyć do osob nadzorujących(|icencja pracownikazabezpieczeniatechnicznego II
szko|ących
obsługę,itp.
stopnia),|ubwykonującychmontaiurządzeńmonitorujących,
warunku |ub jego modyfikację,tym
oczekujemy nada| na pi|ne usunięie z SIWZ tego nieuzasadnionego
bardziejżeod oferentanie żądasię posiadaniakoncesjina wykonywanieusługochronyosob i mienia.
2009 r., doĘczącewyjaśnieńtreści
odpowiedź: W odpowiedzina Państwa pismo z dnia 6 października
Speqrnkacji Istotnych Warunków Zamówienia na ,,Monitoringwizyjny w szkołach podstawowychi
jest MiastoRawaMazowiecka',informuję,iżw piśmiez dnia
gimnazjach,d|a których organemprowadzącym
podstawę prawną zapisu w
październi|G
Państwu wyjaśnieńoraz wskaza|iśmy
2009 r. udzie]i|iśmy
5
posiadania
pracownika
zabezpieczenia
licencji
technicznegominimum
ZałącznikuNr 2A do SWIZ doĘczącego
pytanie
(odpowiedź
zamieszczono
na
na
nr 2 do wyjaśnień
do SIWZ, Kóre
stronie internetowej:
I stopnia
http://www.bip.rawamazowiecka.pllaKualizacja/data/pliki/6527_Wfia_nienia_do_SIWZ.pdf
).
Zgodnie z piśmiennictwem
,,WVmaganiaodnoszącesię do pracownikazabezpieczeniatechnicznego
pierwszegostopnia stricte wiążąsię z zadaniami polegającymina montażue|ektronicznychuządzeń i
zagrożeniechronionychosób i mienia,oraz eksp|oataQi,konserwacji
systemówalarmowych,sygna|izujących
i naprawach w miejscach ich zainsta]owania,a także montażuuządzeń i środkówmechanlcznego
zabezpieczenia oraz ich eksploataQi, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach
KotowskiW.: Komentaz praktycznydo art. 28 ustawyz dnia 22 sierpnia L997 r. o
zainstafowania.'(V:
LEX/el.2003.)
ochronieosob i mienia(D2.U.97.114.740),
gospodarczejw zakresie
Zamawiającynie wymagaposiadaniakoncesjina prowadzeniedziata|ności
zabezpieczenlatechnicznegoobszarów, obieKów i uządzeń, co nie wykluczażądaniaposiadania|icencji
pracownikazabezpieczeniatechnicznęo minimumI stopnia,d|a osoby Ędź osób, które Ędą prowadziłry
pracew zakresiemontażuwymienionychw SIWZ unądzeń.
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