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PO VII WB 262.6.2018 

Wykonawcy (wszyscy) 

dotyczy: postępowania na ŚWIADCZENIE USŁUG OCHRONY FIZYCZNEJ 

OSÓB I MIENIA W BUDYNKACH: Prokuratury Okr ęgowej i Prokuratury 

Rejonowej w Piotrkowie Trybuna!skim, Al. 3 Maja 13/15, 97-300 Piotrków 

Trybunalski, Prokuratury Rejonowej w Be łchatowie, ul. Ko ściuszki 13, 97-400 

Bełchatów, Prokuratury Rejonowej w Opocznie, ul. Biernackiego 20, 26-300 

Opoczno, Prokuratury Rejonowej w Radomsku, ul. 1000-Lecia 3, 97-500 Radomsko, 

Prokuratury Rejonowej w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Mo ścickiego 9, 97-200 

Tomaszów Mazowiecki. 

Prokuratura Okręgowa w Piotrkowie Trybunalskim jako zamawiaj ący w ww. 

postępowaniu przekazuje tre ść  pytań  do Specyfikacji Istotnych Warunków 

Zamówienia („SIWZ") wraz z wyja śnieniami: 

Zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia: 

„Budynek Prokuratury Rejonowej w Radomsku winien by ć  patrolowany 

wewnętrznie dwukrotnie w ci ągu dnia tj. pierwszy obchód o godzinie 10:00 i nast ępny 

o godzinie 13:00". 

Pytania 1-3 dotyczą  powyższego zapisu. 

Pytanie 1. 

Czy patrol powinien by ć  wykonywany także w dni, w których Prokuratura jest 

zamknięta, tj. w weekendy i dni świąteczne? 



Odpowiedź  na Pytanie 1. 

Patrol powinien być  wykonywany jedynie w dni robocze. W weekendy i dni 

świąteczne Prokuratura jest zamkni ęta nie ma równie ż  obowiązku dokonywania 

patrolu. 

Pytanie 2. 

Czy patrolu winna dokonywać  grupa interwencyjna czy który ś  z pracowników 

ochrony obiektu? 

Odpowiedź  na Pytanie 2. 

Patrolu winien dokonywać  pracownik ochrony pe łniący służbę  na obiekcie 

Prokuratury Rejonowej w Radomsku. 

Pytanie 3. 

3. Czy w dni, w które Prokuratura jest zamkni ęta (weekendy i dni świąteczne) 

w trakcie obchodu nale ży otworzyć  budynek i dokonać  obchodu w jego wnętrzu? 

Odpowiedź  na Pytanie 3. 

W dni, w które Prokuratura jest zamkni ęta (weekendy i dni świąteczne) nie ma 

obowiązku dokonywania obchodu we wnętrzu budynku. 

Pytanie 4. 

Czy na obiektach chronionych wy łącznie w dni robocze w godzinach 7:30- 

15:30 (bądź  do 18 w poniedziałki) do obowiązków pracowników ochrony nale ży 

otwieranie i zamykanie obiektu? 

Odpowiedź  na Pytanie 4. 

W siedzibie Prokuratury Rejonowej w Radomsku pracownik ochrony otwiera i 

zamyka drzwi do siedziby jednostki odpowiednio o godz. 7:30 oraz 15:30 (b ądź  do 17 

w poniedziałki). Klucze przechowywane s ą  na portierni S ądu Rejonowego w 

Radomsku, który ma siedzibę  w tym samym budynku. W pozosta łych lokalizacjach do 

obowiązków pracowników ochrony na obiektach chronionych wyłącznie w dni 

robocze w godzinach 7:30 - 15:30 (b ądź  do 17 w poniedziałki) nie należy otwieranie i 

zamykanie obiektu. 
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