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WYJAśNI EN11 21rytĘAN E zE sPEcYRKAcJĄ IsToTNYcH WARU N KoW ZAMóWI E NlA

W odpowiedzi na skierowane do Zamawiającego w dniu 6 października 2009 r. zapytanie doĘczące treści
specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia na ,,lr|onitońng wizyjny rY szkolach podstawowych i
gimnazjach, d|a których oĘanem prowadzącym iest Miasto Rawa Mazowiecka,,, prowadzonego w
trybie pzeta rg u nieog ra n iczonego i nform ujemy :

ffianie:
Prosimy o podanie podstawy prawnej Ądania zamieszczonego w Załączniku nr 2A do SllillZ:

. ,,należy załąeyć do niniejszego druku kserokopię |icencji na wykonywanie zadań związanych z
ochroną osob i mienia (minimum licenda pracownika zabezpieczenia technicznęo I stopnia)
wskazanej osoby (osob)"

|ub wykreś|enie tęo żądania z SIWZ

Wykonyruanie instalacji systemów dozoru wiryjnego nie wymaga bowiem posiadania pzez wykonawc6w
|icencji zawodowych wymaganych pnez Ustawę o ochronie osób i mienia.

Wmyś| art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia L997 r. o ochronie osob i mienia (D7.. U. z 2005r. Nr 145,
poz. L22l. poźn. zm.) koncesji nie wymaga działalność gospodarcza w zakresie usług, realizowanych w
formie zabezpieczenia technicznego, jeże|i nie doĘczy obszarów, obieKów i uządzeń okreś|onych w art. 5
ust. 5 ustawy Ę. pneznaeonych do obligatoryjnej ochrony.
Wymogi doĘczące posiadania pruez pracowników stosownych kwa|ifikacji potwierdzonych posiadaniem
|icencji ustawa nakłada na pracowników realizujących okreś|one zadania w ramach wewnętznych służb
ochrony oraz u pzedsiębiorów, którry uzyskali koncesje w zakresie usług ochrony osob i mienia. Wynika to
z treści art. 25 w związku z art. 2 ust. 2 ustawy.

W szczególności: przygotowawcze prace insta|acyjne, jak montaż |istew i rozkładanie pzewodów wykonują
zannyeaj pracownicy bez |icencji zawodowych. Żądanie posiadania tych licencji można byłoby w
ostateczności ograniczyć do osob nadzorujących (|icencja pracownika zabezpieczenia technicznego II
stopnia), |ub wykonujących montaiurządzeń monitorujących, szko|ących obsługę, itp.
oczekujemy nada| na pi|ne usunięie z SIWZ tego nieuzasadnionego warunku |ub jego modyfikację, tym
bardziej że od oferenta nie żąda się posiadania koncesji na wykonywanie usług ochrony osob i mienia.

odpowiedź: W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 6 października 2009 r., doĘczące wyjaśnień treści
Speqrnkacji Istotnych Warunków Zamówienia na ,,Monitoring wizyjny w szkołach podstawowych i
gimnazjach, d|a których organem prowadzącym jest Miasto Rawa Mazowiecka', informuję, iż w piśmie z dnia
5 październi|G 2009 r. udzie]i|iśmy Państwu wyjaśnień oraz wskaza|iśmy podstawę prawną zapisu w
Załączniku Nr 2A do SWIZ doĘczącego posiadania licencji pracownika zabezpieczenia technicznego minimum
I stopnia (odpowiedź na pytanie nr 2 do wyjaśnień do SIWZ, Kóre zamieszczono na stronie internetowej:
http://www.bip.rawamazowiecka.pllaKualizacja/data/pliki/6527_Wfia_nienia_do_SIWZ.pdf ).

Zgodnie z piśmiennictwem ,,WVmagania odnoszące się do pracownika zabezpieczenia technicznego
pierwszego stopnia stricte wiążą się z zadaniami polegającymi na montażu e|ektronicznych uządzeń i
systemów alarmowych, sygna|izujących zagrożenie chronionych osób i mienia, oraz eksp|oataQi, konserwacji
i naprawach w miejscach ich zainsta]owania, a także montażu uządzeń i środków mechanlcznego
zabezpieczenia oraz ich eksploataQi, konserwacji, naprawach i awaryjnym otwieraniu w miejscach
zainstafowania.'(V: Kotowski W.: Komentaz praktyczny do art. 28 ustawy z dnia 22 sierpnia L997 r. o
ochronie osob i mienia (D2.U.97.114.740), LEX/el. 2003.)

Zamawiający nie wymaga posiadania koncesji na prowadzenie dziata|ności gospodarczej w zakresie
zabezpieczenla technicznego obszarów, obieKów i uządzeń, co nie wyklucza żądania posiadania |icencji
pracownika zabezpieczenia technicznęo minimum I stopnia, d|a osoby Ędź osób, które Ędą prowadziłry
prace w zakresie montażu wymienionych w SIWZ unądzeń.
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