
Nr 

pytania
Treść pytania Treść odpowiedzi

Lista pytań i odpowiedzi dotyczących udzielenia zamówienia publicznego w przetargu nieograniczonym na zadanie pn. „Świadczenie usług w zakresie zabezpieczenia 

obiektu na Stadionie im. Ernesta Pohla w Zabrzu – ARENA ZABRZE i w obiektach administrowanych przez „Stadion w Zabrzu” Sp. z o.o.

Ogłoszenie DUUE nr 2019/S 060-139221 z dn. 26.03.2019r.

                                                                                                                                                                                   Data dokumentu: 04.04.2019r.

1.

Szczegółowe zadania wykonawcy i stawiane wymagania zostały opisane w SIWZ i Załączniku nr 1 

do SIWZ. Zamawiający nie przewiduje konieczności wykonywania przez Wykonawcę innych 

czynnosci poza tam wskazanymi. 
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"obiekt stadionowy" to budynki i budowle stanowiące stadion przeznaczony do rozgrywania 

zawodów sportowych

Szczegółowe wymagania dotyczące doświadczenia wykonawcy zostały opisane w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia

Szczegółowe wymagania dotyczące doświadczenia wykonawcy zostały opisane Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia

2.
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Szczegółowe wymagania dotyczące doświadczenia wykonawcy zostały opisane Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia

tak

tak

Tak. Stopień niepełnosprawności nie może uniemożliwiać wykonywania obowiązków. 

3.

2.
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nie

Szczegółowe wymagania dotyczące doświadczenia wykonawcy zostały opisane Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia

4. Zamawiajacy nie określa wymagań w tym zakresie

tak

Zadania ochrony w trakcie trwania umowy będą takie same i nie zależą one od charakteru meczu 

rozgrywanego przez Górnik Zabrze SSA. Ochrona imprezy masowej, jaką jest mecz piłki nożnej, nie wchodzi 

w zakres tego postępowania

Ilość tych meczów w chwili obecnej nie jest znana

5.

3.
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6. Zakres zadań Wykonawcy został opisany szczegółowo w załączniku nr 1 do SIWZ. 

Warunki udziału oraz sposób ich spełnienia zostały opisane w SIWZ. 7.
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8. Zamawiający pozostawia dotychczasowe zapisy w tym zakresie

Warunki udziału oraz sposób ich spełnienia zostały opisane w SIWZ. 7.
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9.
Zamawiający dokonał zmiany we wzorze umowy w  § 7. ust.1, poprzez wpisanie słów: "może naliczyć" a 

wykreślenie słowa: "naliczy" 

10. Zamawiający dokona zmiany wzoru umowy w § 3 ust. 9, zgodnie z obowiązującym prawem 
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11.
Szczegółowe wymagania dotyczące doświadczenia wykonawcy zostały opisane w Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia

12. Koszt wynajmu ustalony będzie w toku wzajemnych negocjacji. 

całodobowo

całodobowo 

Na kazdej zmianie musi być dowódca. 

14. tak

13.
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15. patrz odpowiedź na pytanie nr 3c. 
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