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Wyjaśnienie  treści 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

 
 
Dotyczy:  postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Ochronę mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej  

 

 

W związku ze złożonym przez Wykonawcę pytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji istotnych warunków 

zamówienia pn. „ Ochronę mienia Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Ustce   , działając na 

podstawie art. 38 ust. 1  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych : Dz. U. z 2015 r. poz. 

2164 z późn. zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1: 

Czy  pracownicy ochrony pełniący służbę bezpieczeństwa na obiekcie, muszą posiadać wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej osób i mienia (dawna licencja pracownika ochrony fizycznej I lub 

II stopnia), czy też wystarczy, aby byli przeszkoleni w zakresie podstawowych zadań i uprawnień pracownika 
ochrony?  

Dodatkowo informujemy, iż w związku z Ustawą z dnia  13 czerwca2013r. o zmianie ustaw regulujących 
wykonywanie niektórych zawodów (Dz.U. z dnia 23 lipca 2013r. poz. 829), z dniem 01.01.2014r. zniesione zostały 

licencje pracownika ochrony fizycznej I i II stopnia. Zmiany polegają przede wszystkim na rezygnacji z podziału 

pracowników ochrony na stopnie, od których uzależnione były dotychczas specjalistyczne uprawnienia, oraz 
rezygnacji z konieczności uzyskania licencji. Wymogi te zastąpiono wpisem na odpowiednią listę. Zgodnie ze 

znowelizowanym brzmieniem art. 26 ustawy o ochronie osób i mienia czynności do których wykonywania 
dotychczas niezbędne było posiadanie  licencji pracownika ochrony fizycznej (zarówno  I  jak II stopnia), obecnie 

mogą być wykonywane przez osobę wpisaną na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej  osób i 
mienia. 

 
Odpowiedź: 

Pracownicy ochrony pełniący służbę bezpieczeństwa  w obiekcie  muszą posiadać wpis na 

listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej ( dawna licencja pracownika 

ochrony fizycznej I stopnia). 

 

 Niniejsze wyjaśnienia   zostaną niezwłocznie przekazane Wykonawcom, którym przekazano Specyfikację 

istotnych warunków zamówienia, a także umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego www.zgkustka.pl, 

na której udostępniono specyfikację. Ponadto zostaną dołączone do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia i 

będą stanowić jej integralną część. 
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