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Warszawa, 17 lipca 2017 r. 

 

Wykonawcy ubiegający się 

o udzielenie zamówienia 

 

Dotyczy:  postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług ochrony w 
Muzeum Warszawy i jego oddziałach. 

 

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych  
(t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z póź. zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający przekazuje poniżej treść 
pytań dotyczących SIWZ wraz z udzielonymi wyjaśnieniami. 

 

Pytanie 1 

W treści SIWZ Zamawiający wymaga zatrudnienia 3 pracowników posiadających m.in. ukończony kurs dla 
projektantów i instalatorów systemów…., natomiast we wzorze umowy 

2 pracowników o w.wym. kwalifikacjach.  W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie powyższej 
rozbieżności. 

 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść istotnych postanowień umowy i  § 3 ust. 4 nadaje brzmienie: 

„Ponadto trzech pracowników wykonujących Usługę zobowiązanych jest posiadać: 

a. wpis na listę kwalifikowanych pracowników zabezpieczenia technicznego; 

b.  ukończony kurs dla projektantów i instalatorów systemów zabezpieczających przed 
przestępczością i pożarem obiekty muzealne i inne gromadzące publiczne zbiory dóbr kultury 
organizowany przez Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów.” 

 

Pytanie 2  

W treści SIWZ Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do dysponowania własnymi grupami 
interwencyjnymi  (uzbrojonymi) natomiast we wzorze umowy jest mowa o załogach interwencyjnych 
lub patrolach interwencyjnych. W związku z powyższym proszę o wyjaśnienie powyższych rozbieżności. 

Odpowiedź 

Zamawiający modyfikuje treść istotnych postanowień umowy i  § 3 ust. 1 nadaje brzmienie 

„Usługa stanowiąca przedmiot Umowy będzie wykonywana w następującym systemie ochronnym:  

a. zmiany pracowników w systemie 24 godzinnym; 

b. grupy interwencyjne – całodobowo we wszystkie dni tygodnia.” 

Zamawiający modyfikuje treść istotnych postanowień umowy i  § 3 ust. 6 nadaje brzmienie 

„Grupa interwencyjna – w zakresie świadczonej Usługi zobowiązana jest: 

a. działać w sytuacjach alarmowych na wezwanie pracowników ochrony, lub upoważnionego 
przedstawiciela Zamawiającego, całodobowo we wszystkie dni tygodnia; 
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b. raz na kwartał uprawniony przez Zamawiającego pracownik może wezwać grupę interwencyjną 
w celu sprawdzenia czasu dojazdu i zasad działania w oparciu o instrukcję opracowaną przez 
Wykonawcę w uzgodnieniu z Zamawiającym w terminie 7 dni od podpisania Umowy.” 

 

Zamawiający modyfikuje treść istotnych postanowień umowy i  § 5 ust. 4 nadaje brzmienie 

„Ogólny zakres kontroli wykonywanej przez Zamawiającego obejmuje: 

a. sposób wykonywania obowiązków przez pracowników Wykonawcy wynika z treści i przedmiotu 
Umowy oraz instrukcji ochrony; 

b. dokumentację przedstawiającą sposób realizacji Usługi oraz jej prowadzenie; 

c. trzeźwość pracowników ustalaną każdorazowo za pomocą alkometru Zamawiającego; 

d. czas stawiennictwa grup interwencyjnych Wykonawcy;  

e.  inne czynności, w szczególności sprawdzenie umundurowania pracowników ochrony.” 

 

 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia są wiążące dla wszystkich wykonawców i 
należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. 

 

 

 

 

 

 


