Gdańsk 28 lutego 2017 r.
Dotyczy: ZP/DIM/U/1/2017
Ochrona osób i mienia w całodobowym systemie zmianowym realizowanym
przez Specjalistyczne Uzbrojone Formacje Ochronne ( SUFO ) w Muzeum
Narodowym w Gdańsku.
Działając na podstawie art. 38 ust 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo
zamówień publicznych Zamawiający, w odpowiedzi na pytania zgłoszone w toku
przedmiotowego postępowania przez Wykonawców, udziela następujących odpowiedzi:
Pytanie.
1. Zamawiający w w Rozdziale V w pkt. 2 ppkt. 2.2 wymaga od wykonawcy
posiadania polisy OC w zakresie prowadzonej działalności na kwotę nie
mniejszą niż 10 mln zł dla oferty w Zadaniu nr 1. Czy w przypadku składania
oferty przez konsorcjum Zamawiający uzna za spełnienie powyższego warunku
poprzez zsumowanie wartości polis OC poszczególnych uczestników
konsorcjum?
Odpowiedź: tak.
Pytanie
2. Zamawiający w w Rozdziale V w pkt. 2 ppkt. 2.2 wymaga od wykonawcy
posiadania polisy OC w zakresie prowadzonej działalności. Czy Zamawiający
uzna za spełnienie warunku udziału w postępowaniu poprzez powołanie się
przez wykonawcę na zasoby innych podmiotów w zakresie polisy OC?
Odpowiedź: tak, zgodnie z art. 22a ust.1 Wykonawca może polegać na sytuacji
ekonomicznej innych podmiotów, pod warunkiem spełnienia przesłanek art. 22 a ust. 2.
Pytanie
3. Zamawiający w Rozdziale V w pkt. 2 ppkt. 2.3.1 wymaga od wykonawcy
doświadczenia w świadczeniu usługi trwającej nieprzerwanie przez okres co
najmniej 24 miesięcy o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto miesięcznie.
Czy wykonawca ma wziąć pod uwagę wartość średnią z 24 miesięcy czy też
wartość z dowolnego miesiąca trwania umowy?
Odpowiedź: Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że wartość świadczonej usługi w
okresie 24 miesięcy, była w każdym miesiącu nie mniejsza niż 80 000,00 zł brutto.
Pytanie
4. Zamawiający w Rozdziale V w pkt. 2 ppkt. 2.3.1 wymaga od wykonawcy
doświadczenia w świadczeniu usługi trwającej nieprzerwanie przez okres co
najmniej 24 miesięcy o wartości co najmniej 80 000,00 zł brutto miesięcznie.
Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż wymagania Zamawiającego odnośnie
miesięcznej wartości usługi są nieproporcjonalne do prowadzonego
zamówienia. Zamawiający oszacował łączny wymiar czasowy wykonania
zamówienia dla Zadania nr 1 na 282 522 godziny z jednoczesnym wymogiem
wykonania zamówienia przez pracowników zatrudnionych na umowę o pracę.
Biorąc pod uwagę, iż od dnia 1 stycznia 2017r. minimalne wynagrodzenie

wynosi 2 000,00 zł brutto pracownika, co stanowi kwotę 2 412,20 zł brutto dla
pracodawcy, tym samym minimalna stawka wynagrodzenia na godzinę wynosi
14,35 zł (2 412,20 zł /168 rbh),do której wykonawca jest zobowiązany doliczyć
podatek VAT w wysokości 23%. Zatem szacunkowa miesięczna wartość
zamówienia wyniesie nie mniej, niż ok. 138 500,00 zł z VAT. Należy wziąć pod
uwagę, iż powyższe wyliczenia nie uwzględniają kosztów urlopów,
administracyjnych i zysku wykonawcy oraz zakładają, iż kwalifikowani
pracownicy ochrony fizycznej z uprawnieniami do posiadania broni obiektowej
przyjmą warunki zatrudnienia na najniższą krajową. Mając na uwadze powyższe
i w związku z art. 138k Ustawy prawo zamówień publicznych wnosimy o
zachowanie zasady proporcjonalności w odniesieniu do prowadzonego
postępowania i wyznaczenie miesięcznej wartości usługi na co najmniej 120
000,00 zł brutto średnio w okresie 24 miesięcy trwania umowy. Zgodnie z
utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej za wartość
proporcjonalną należy uznać ok 80% wartość zamówienia.
Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy zawarte w Rozdziale V pkt. 2 ppkt.2.3.1.
Kalkulacja przedstawiona przez Wykonawcę odnosi się do stanu po dniu 1 stycznia
2017 r. Zamawiający żąda udowodnienia wymaganego doświadczenia (zdolności
technicznej lub zawodowej) w okresie 3 lat od dnia składania ofert, tak więc w
znakomitej większości jest to okres, w którym nie obowiązywały przytoczone przepisy.
Nie jest prawdą że „ Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem Krajowej Izby Odwoławczej
za wartość proporcjonalną należy uznać ok 80% wartość zamówienia.” Orzecznictwo
Krajowej Izby Odwoławczej odnosi się do maksymalnej wartości, jaką można uznać za
proporcjonalną, tak aby została zachowana zasada równego traktowania i uczciwej
konkurencji. Zamawiający ma prawo zastosować wartości mniejsze, jeżeli w jego
przekonaniu Wykonawca spełniający te warunki jest w stanie zrealizować zamówienie.
Pytanie
5. Zamawiający w Rozdziale V w pkt. 2 ppkt. 2.3.1 wymaga od wykonawcy
doświadczenia w świadczeniu usługi dla instytucji kultury. Zamawiający nie
wyznaczył ani czasu trwania umowy ani wartości usługi, czy wystarczy zatem
legitymowanie się przez wykonawcę usługą trwającą jeden miesiąc i o wartości
5 000,00 zł?
Odpowiedź: tak.
Pytanie
6. Zamawiający w Rozdziale V w pkt. 2 ppkt. 2.3.3 wymaga od wykonawcy
doświadczenia w świadczeniu usługi dla instytucji kultury. Zamawiający nie
wyznaczył ani czasu trwania umowy ani wartości usługi, czy wystarczy zatem
legitymowanie się przez wykonawcę usługą trwającą jeden miesiąc i o wartości
5 000,00 zł?
Odpowiedź: tak.
Pytanie
7. Zamawiający w Rozdziale V w pkt. 2 ppkt. 2.3.1 wymaga od wykonawcy
doświadczenia w świadczeniu usługi dla instytucji kultury. Czy zamawiający
uzna doświadczenie w dozorze wystaw wykonywaną poprzez systemy
zabezpieczenia technicznego czy jedynie poprzez pracowników obecnych na
salach wystawowych?
Odpowiedź: Zamawiający uzna doświadczenie w dozorze wystaw poprzez wykonanie
usługi przy pomocy pracowników obecnych na salach wystawowych. Takie
doświadczenie odpowiada zakresowi zamawianej usługi. Przedmiotem zamówienia nie

jest dozór wystaw poprzez systemy zabezpieczenia technicznego.
Pytanie
8. Zamawiający w Rozdziale VI pkt. 1 ppkt. 1.1 wymaga odpisu z właściwego
rejestru wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania ofert. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż zgodnie z obowiązującymi
przepisami brak jest terminu ważności odpisu z rejestru.
Odpowiedź: Zamawiający dokona stosownej korekty. Zgodnie z art. 26 ust. 6
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć ww. dokument tylko w sytuacji gdy
Zamawiający nie jest w stanie pozyskać ich z ogólnodostępnych i bezpłatnych baz
danych.
Pytanie
9. Zamawiający w Rozdziale XIII pkt. 2 określił kryteria oceny ofert w zakresie
doświadczenia dla Zadania nr 1 i 2. Czy zamawiający będzie oceniał usługi bez
względu na ich wartość i czas trwania usługi?
Odpowiedź: tak.
Pytanie
10. Czy wszystkie Oddziały Zamawiającego podlegają obowiązkowej ochronie? Jeśli
nie, to prosimy o wskazanie które.
Odpowiedź: nie. W chwili obecnej obowiązkowej ochronie podlegają oddziały:
Oddział Sztuki Dawnej (Budynek Główny), ul. Toruńska 1 w Gdańsku,
Oddział Zielona Brama ul. Długi Targ 24 w Gdańsku,
Oddział Sztuki Nowoczesnej - Pałac Opatów, ul. Cystersów 18 w Gdańsku,
Oddział Etnografii - Spichlerz Opacki, ul. Cystersów 19 w Gdańsku,
Oddział Muzeum Hymnu Narodowego w Będominie,
Pytanie
11. Wykonawca zobowiązany jest do obsługi całodobowego Centrum Kierowania w
Budynku Głównym. Czy czas pracy centrum jest wliczony do ogólnej liczby
godzin podanej w SZ? Jeśli nie, to prosimy o podanie ilości godzin.
Odpowiedź: tak, czas pracy centrum jest wliczony do ogólnej liczby godzin podanej w
SZ.
Pytanie
12. Do obowiązków obsługi całodobowego Centrum Kierowania należy
monitorowanie przebiegu konwojów. Kto wykonuje konwoje?
Odpowiedź: podmiot zewnętrzny.
Pytanie
13. Zamawiający wymaga od wykonawcy wyposażenia pracowników w
paralizatory. Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga paralizatorów o
mocy ponad 10mA?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga paralizatorów, które spełniają wymagania
określone w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21
października 2011r.
Pytanie
14. Prosimy o wyjaśnienie, w których Oddziałach Zamawiający wymaga
paralizatorów i w jakiej ilości w poszczególnym Oddziale.

Odpowiedź: zamawiający wymaga 6 sztuk paralizatorów. Informacja o rozmieszczeniu
zostanie przekazana Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.
Pytanie
15. Zamawiający wymaga od wykonawcy wyposażenia w broń palną. Prosimy o
wyjaśnienie, w których Oddziałach Zamawiający wymaga broni palnej i w jakiej
ilości w poszczególnym Oddziale.
Odpowiedź: Zamawiający wymaga 2 sztuk broni palnej krótkiej. Informacja o
rozmieszczeniu zostanie przekazana Wykonawcy, z którym zostanie podpisana umowa.
Pytanie
16. Zamawiający wymaga od wykonawcy przedłożenia protokółów odbioru
magazynów broni. Prosimy o informację, w których Oddziałach wykonawca ma
zgłosić do odbioru magazyn broni?
Odpowiedź: We wszystkich Oddziałach z wyłączeniem Oddziału Muzeum Tradycji
Szlacheckiej w Waplewie Wielkim.
Pytanie
17. Zamawiający w Rozdziale V pkt. 2.3.5 wymaga dla Zadania 1 posiadania lub
dysponowania siecią radiową i całodobowym centrum monitorowania. Czy
Zamawiający, zezwalając w SZ na udostępnienie tych zasobów przez podmioty
trzecie, dopuszcza podwykonawstwo w tym zakresie?
Odpowiedź: nie.
Pytanie
18. Biorąc pod uwagę wymóg określony w pkt. 12.4.1 i 12.4.2 opisu przedmiotu
zamówienia (tj. zatrudnienie na umowę o pracę) proszę o informację, czy w
przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego
etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin,
pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze
roboczogodzin dla tego samego pracownika?
Odpowiedź: Ani Zamawiający, ani Wykonawca nie mają w powyższym zakresie
wyboru. Zgodnie z art. 29 ust. 3a Zamawiający określa czynności w zakresie realizacji
zamówienia, które polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z późn.
zm.). Wskazane w SZ czynności muszą być wykonane przez osoby zatrudnione na
umowę o pracę. Nie dopuszcza się żadnej innej formy zatrudnienia.
Pytanie
19. W sytuacji gdy Zamawiający wyrazi zgodę w pytaniu nr 1, zaznaczam, iż zmiana
wynagrodzenia wykonawcy w sytuacji wejścia zmiany przepisów regulujących
zmianę wysokości wynagrodzenia będzie obejmowała zarówno wzrost
minimalnego wynagrodzenia za pracę jak i wzrost minimalnej stawki
godzinowej. Proszę o potwierdzenie.
Odpowiedź: Zamawiający przewidział zmianę umowy uwzględniającą wzrost
wynagrodzenia minimalnego. Zmiana stawki godzinowej nie dotyczy.
Pytanie
20. Zamawiający wymaga w rozdz. II pkt.2 zał.nr 1 do umowy opracowania
koncepcji zabezpieczenia obiektów muzeum dla każdego z oddziałów. Proszę o
podanie terminu, w jakim ta koncepcja ma być opracowana przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Koncepcję należy opracować w ciągu 20 dni od dnia podpisania umowy.
Pytanie
21. Czy szkolenia z zakresu obowiązujących przepisów wewnętrznych,
organizowanych przez Zamawiającego są odpłatne dla Wykonawcy.

Odpowiedź: nie, szkolenia są nieodpłatne.
Pytanie
22. W jakim czasie Zamawiający przewiduje przeprowadzenie szkolenia o którym
mowa w pkt.13 zał.nr 1 do umowy (opz)?
Odpowiedź: terminy szkoleń Zamawiający ustali w porozumieniu z Wykonawcą, z
którym podpisze umowę.
Pytanie
23. Wnoszę o modyfikację par.3 ust.3 Umowy w zakresie: ,, w przypadku zaistnienia
nieprzewidzianych zdarzeń organizacyjnych, losowych Zamawiający zastrzega
sobie prawo do jednostronnego wprowadzenia zmian do miesięcznego
Harmonogramu Pracy. W takim przypadku Zamawiający dostarczy Wykonawcy
w terminie do 3 dni roboczych kalendarzowych zmieniony Harmonogram
Pracy’’
Odpowiedź: Zamawiający przychyla się do wniosku i dokona stosownej modyfikacji we
wzorze umowy.
Pytanie
24. Wnoszę o modyfikację par.3 ust.7 Umowy w zakresie: ,,wykonawca zobowiązuje
się do współdziałania z pracownikami i zewnętrzną służbą ochrony
Zamawiającego (SUFO), Policją oraz Strażą Pożarną i informować o wszelkich
możliwych zagrożeniach oraz nieprawidłowościach stwierdzonych podczas
świadczenia usług, o ile nie będzie zagrażało to życiu i zdrowiu pracowników
ochrony, a w szczególności(…)’’
Odpowiedź: Zamawiający wprowadzi do treści wzoru umowy (załącznik nr 5 b do SZ)
postulowaną poprawkę z poprawką precyzującą, że chodzi w tym zapisie o
pracowników dozoru .
Pytanie
25. Czy pomieszczenia socjalne zostaną udostępnione Wykonawcy nieodpłatnie na
cały okres realizacji zamówienia?
Odpowiedź: tak
Pytanie
26. Wnoszę o modyfikację par.4 ust.4 Umowy w zakresie: ,,zamawiający może
wydawać pracownikom Wykonawcy polecenie służbowe w zakresie zawartej
umowy z pominięciem Wykonawcy, pod warunkiem odnotowania ich w książce
wystawy, o ile nie będą one wykraczały poza zakres zawartej umowy i nie będą
wpływały negatywnie na realizacji przedmiotowej usługi (…).’’
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia proponowanej poprawki, ponieważ istniejący
w umowie (załącznik nr 5 b do SZ) zapis wskazuje jednoznacznie, że będą to polecenia
służbowe w zakresie zawartej umowy, proponowany zapis w pierwszej części jest
powtórzeniem zapisu z umowy, w drugiej części jest zbędny, ponieważ jeżeli polecenia
będą zgodne z zakresem umowy, to nie mogą wpływać negatywnie na realizację
przedmiotowej usługi.
Pytanie
27. Wnoszę o wprowadzenie do umowy w par.9 zapisu: ,, Wykonawca ma prawo
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania
Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’.
Odpowiedź: Zamawiający wprowadza w par.9 w ust.1 punkt 3 o treści:
„3) Zamawiający dopuszcza się zwłoki z zapłatą wynagrodzenia co najmniej za trzy
pełne okresy płatności;”
Pytanie
28. Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie
umowy za wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę

z zachowaniem 3 miesięcznego okresu wypowiedzenia’’. Zaznaczam, iż sytuacja
Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego
powinien on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy
wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były
zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące
obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie
dostosowanie się do sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe.
Odpowiedź: Zamawiający nie uwzględnia proponowanej poprawki, ponieważ
Zamawiający przewidział w umowie możliwości zarówno rozwiązania umowy jak i
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę i uznaje je za
wystarczające dla zabezpieczenia interesów obu stron.
Pytanie
29. Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej
pełnego etatu, Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze
godzin, pozostawia w gestii Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym
wymiarze roboczogodzin dla tego samego pracownika?
Odpowiedź: odpowiedź na pytanie została już udzielona powyżej.
Pytanie
30. W związku z art.24 ust.5 pkt.11 ustawy prawo zamówień publicznych
,,Wykonawca w terminie 3 dni od dnia przekazania informacji, o której mowa w
art.51 ust.1a, art.57 ust.1 lub art.60d ust.1, albo od zamieszczenia na stronie
internetowej informacji, o której mowa w art.86 ust.5, przekazuje zamawiającemu
oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy
kapitałowej, o której mowa w ust.1 pkt.23 (…)’’ i obowiązkiem jaki został nałożony
na Wykonawcę, wnoszę o wyrażenie zgody na złożenie powyższego oświadczenia
jako skutecznego w formie faksu lub w formie e-maila w terminie wskazanych w
art.24 ust.5 pkt.11 - 3 dni.
Oświadczenie złożone w formie faksu lub e-maila zostanie również wysłane w
formie pisemnej – pocztą polecony. Prośba wykonawcy wynika z faktu, iż koszty
złożenia oferty wzrosły, w ramach nowelizacji ustawy z dnia 22 czerwca 2016
roku o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych
ustaw (zwaną dalej ,,Ustawą’’).
Złożenie oświadczenia w terminie 3 dni w formie faksu czy też e-maila, pozwoli
Zamawiającemu na dokonanie oceny, czy zachodzą wobec Wykonawcy przesłanki
określone w art.24 ust.1 pkt.23 Ustawy i czy podlega on wykluczeniu. Ponadto
ustawodawca nie wskazał w treści art.24 ust.5 pkt.11, iż powyższe oświadczenie
musi zostać złożone w formie pisemnej w terminie 3 dni, stąd wniosek o
wyrażenie zgody na przesłanie oświadczenia we wskazanym powyżej terminie
faksem lub e-mailem jest pełni uzasadniony i zasługuje na uwzględnienie.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na złożenie powyższego oświadczenia jako
skutecznego w formie faksu lub w formie e-maila. Formę w jakiej należy złożyć powyższe
oświadczenie regulują przepisy ustawy prawo zamówień publicznych, a nie wola
Zamawiającego.
Pytanie
31. Zamawiający wskazuje w zakresie realizacji ochrony monitorowanie sygnałów
alarmowych przez Stację Monitorowania Alarmów Wykonawcy. Jaki charakter
ma mieć to monitowanie?
a) czy tylko za pośrednictwem pracowników na obiekcie; następnie pracownik
ochrony do SMA Wykonawcy;
b) czy bezpośrednio przez System Monitorowania Alarmów Wykonawcy ze
stałym podłączeniem nadajników do systemów alarmowych Zamawiającego.

Odpowiedź: za pośrednictwem pracowników na obiekcie; następnie pracownik ochrony
do SMA Wykonawcy
Pytanie
32. Czy Zamawiający dopuszcza ingerencję we własne systemy celem podłączenia
urządzeń monitorujących?
Odpowiedź: nie. Nie wyklucza się sytuacji, w której Zamawiający obejmując obiekt
wymagający zabezpieczenia technicznego obiektu wystąpi o użycie urządzeń
monitorujących Wykonawcy.
Pytanie
33. Czy systemy alarmowe Zamawiającego posiadają moduły ochrony
przeciwpożarowej, czy też ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne
(oddzielne centrale)?
Odpowiedź: ochrona przeciwpożarowa to systemy autonomiczne (oddzielne centrale).
Pytanie
34. Czy systemy ochrony przeciwpożarowej również podlegają bezpośredniemu
stałemu monitorowaniu przez Wykonawcę i wstępną weryfikację przyczyn przed
wezwaniem Straży Pożarnej?
Odpowiedź: tak.
Pytanie
35. Ile autonomicznych systemów alarmowych (central alarmowych SSWiN, Ppoż)
Wykonawca będzie zobowiązany monitorować bezpośrednio? Parametr istotny
w celu zaplanowania właściwej liczby urządzeń (nadajników) monitorujących.
Odpowiedź: Zamawiający nie przewiduje bezpośredniego monitorowania systemów
alarmowych. Pracownik Wykonawcy monitoruje bezpośrednio zainstalowane systemy,
a w zależności od potrzeb powiadamia Całodobowe Centrum Monitorowania i
Kierowania Ochroną Wykonawcy.
Pytanie
36. W związku z zapisem dot. terminu realizacji umowy jeśli wejście na obiekt nie
będzie możliwe w zależności od zadania 20/18.04.2017r. to wymagany termin
rozpoczyna się 2 dni po podpisaniu umowy. Wnosimy o wydłużenie tego terminu
do min. 14 dni od dnia podpisania umowy z przyczyn niezależnych od wybranego
Wykonawcy i wynikających z obowiązku zrealizowania przez niego wymogów
ustawowych, w szczególności odnoszących się do procedur związanych z
przerejestrowaniem, ewentualnym nabyciem i przechowywaniem broni palnej,
która zgodnie z SIWZ stanowi wymagany element wyposażenia pracowników
ochrony. Wykonawca w związku z wyborem jego oferty zobowiązany jest do
przerejestrowania miejsca przechowywania broni oraz ewentualnego nabycia i
uzyskania pozwolenia na broń, które to czynności dokonywane są w drodze
decyzji administracyjnych przez właściwego Komendanta Powiatowego Policji
(art. 9 i nn. ustawy o broni i amunicji, j.t. Dz.U. 2012/576 z późn. zm.). Wydanie
decyzji w zakresie powyższych czynności następuje w oparciu o przepisy Kodeksu
postępowania administracyjnego co oznacza, że powinno ono nastąpić bez
zbędnej zwłoki, jednak postępowanie wyjaśniające umożliwia organowi wydanie
tej decyzji w przeciągu miesiąca (art. 35 k.p.a.). Należy więc zakładać, że decyzja
w sprawie przerejestrowania miejsca przechowywania broni i pozostałe decyzje

związane z nabyciem i uzyskaniem pozwolenia powinny zostać wydane w ciągu
30 dni. Ponadto, Wykonawca ma obowiązek przechowywać broń w magazynie
broni spełniającym wymogi rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych w
sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,
Dz.U. 2014/1224. Sprawdzenie i odbiór magazynu dokonywane jest natomiast
przez właściwego upoważnionego przez Komendanta Policji funkcjonariusza
Policji w terminie 30 dni (§ 4 ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych
w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji,
Dz.U. 2014/1224 w zw. z art. 35 k.p.a.).
Podkreślenia wymaga, że dopiero po podpisaniu umowy Wykonawca będzie miał
podstawę faktyczną i prawną do podjęcia powyższych działań związanych z
przerejestrowaniem broni i legalnym dopuszczeniem pracowników ochrony do
jej posiadania na potrzeby realizacji umowy.
Odpowiedź: Mając na względzie przytoczone powyżej argumenty, Zamawiający zmienia
zapis dotyczący terminu realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy w sytuacji gdy
realizacja umowy nie będzie możliwa od dnia 20 kwietnia 2017 r. godzina 12:00 w
sposób następujący:
-termin realizacji do 30 dni od dnia podpisania umowy
- Wykonawca w ciągu 7 dni od dnia podpisania umowy wskaże termin rozpoczęcia
wykonywania umowy, jednakże nie późniejszy niż 30 dni od dnia podpisania
umowy.
Pytanie
37. Proszę o informację czy Zamawiający uzna spełnienie warunku ujętego w rozdz.
V pkt. 2.3.1 myślnik drugi, jeżeli Wykonawca wykaże się realizacją usług, które
trwały nieprzerwanie przez okres 24 m-cy i zakończyły się w okresie ostatnich
trzech lat o wartości miesięcznej 80.000PLN brutto tj. okres realizacji usługi
01.02.2013-01.02.2015.
Odpowiedź: tak.
Pytanie
38. Wnosimy o modyfikację warunku ujętego w rozdz. V pkt. 2.3.1 myślnik drugi po
przez skrócenie trwania usługi do okresu 12 m-cy.
Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapis w niezmienionej formie.
Pytanie
39. Czy w zadaniu nr 2 Zamawiający wymaga Koordynatora Dozoru, który będzie
oddelegowany wyłącznie na potrzeby kontraktu z Zamawiającym?
Odpowiedź: nie.
Pytanie
40. Czy Koordynator Dozoru ma przebywać na obiekcie Zamawiającego. Jeżeli tak, to
proszę o podanie godzin w jakich ma być na obiekcie.
Odpowiedź: nie.
Pytanie
41. Czy Zamawiający potwierdza, że zarówno Szef Ochrony - kwalifikowany
pracownik ochrony, jak i Koordynator Dozoru - kwalifikowany pracownik
ochrony to osoby nie wchodzące w skąd obsady posterunków, a funkcjonujące z
ramienia Biura Ochrony. Ich wynagrodzenie należy wliczyć w ogólną stawkę za
1-ną roboczogodzinę.
Odpowiedź: tak
Pytanie
42. Czy Zamawiający dopuszcza co najwyżej 12 godzinne służby, czy daje dowolność
Wykonawcy w ochronie całodobowej.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza dowolne rozwiązanie zaproponowane przez
Wykonawcę pod warunkiem, że jest ono zgodne z Kodeksem Pracy i uwzględnia
uwarunkowania prawne dotyczące pracy z bronią.
Pytanie
43. Czy paralizator należy rozumieć jako ŚPB bez świadectwa broni?
Odpowiedź: nie, jest to rodzaj broni wymieniony w Rozporządzeniu Ministra Spraw
wewnętrznych i Administracji z dnia 21 października 2011 r.
Pytanie
44. Kto jest wykonawcą Konwojów i zapewni łączność dla Dowódcy konwoju wg
zapisu „monitorowanie przebiegu poszczególnych konwojów ochrony
transportów mienia na podstawie utrzymania łączności telefonicznej z Dowódcą
Konwoju” .
Odpowiedź: konwoje wykonuje podmiot zewnętrzny, a łączność utrzymywana jest
drogą telefoniczną.
Pytanie
45. Czy Zamawiający potwierdza, że relację prac sprzątania może realizować i jest
przyporządkowana prawnikom dozoru.
Odpowiedź: Zamawiający przewiduje, że sprzątanie będą wykonywały te same osoby,
które pełnią dozór na ekspozycji, jednakże to Wykonawca decyduje o ostatecznym
rozwiązaniu organizacyjnym.
Pytanie
46. Czy w godzinach dozoru mogą być wykonywane prace sprzątania, czy też po
godzinach dozoru ( dozór - 8 godzin wtorek do niedziela )?.
Odpowiedź: tak, w godzinach zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia –zadanie nr 2
Pytanie
47. Czy prace sprzątania będą również w m. Będomin i jedynie w okresie dozoru ( 6
miesięcy), czy też ciągle ( nie będzie pracownika dozoru, kto wtedy ma sprzątać
).
Odpowiedź: obowiązkiem Wykonawcy jest sprzątanie w okresie dozoru.
Pytanie
48. Proszę o informację czy Zamawiający uzna warunek opisany w pkt. 2.3.3 SIWZ,
za spełniony, jeśli Wykonawca przedstawi 1 usługę polegającą na dozorze sal
wystawienniczych i 1 usługę w zakresie utrzymania czystości powierzchni
obiektu muzeum oraz terenów zewnętrznych?
Odpowiedź: tak, pod warunkiem, że były obie usługi realizowane w ramach jednej
umowy.
Pytanie
49. Wnoszę o zmianę zapisów w rozdziale V ust. 2 pkt 2 dotyczących wysokości polisy
OC Wykonawcy. Zamawiający wymaga posiadania na dzień składania oferty
zawartej polisy OC w wysokości 10 mln zł. Postawiony warunek zawęża krąg
wykonawców do niewielkiego grona 2-3 największych agencji ochrony, co
stanowi naruszenie art. 7 Ustawy o zamówieniach publicznych. Zgodnie z art. 7
ust. 1 Ustawy, Zamawiający przeprowadza postępowanie zgodnie z zasadami
uczciwej konkurencji oraz równego traktowania wykonawców. Pragnę zwrócić
uwagę, że w uprzednio prowadzonym postępowaniu przetargowym dot. tego
samego przedmiotu zamówienia, zamawiający wymagał polisy OC w wysokości 5
mln zł. Warunki obecnego zamówienia zasadniczo nie różnią się od
poprzedniego. Ponadto jednym z powodów uzasadniających nowelizację Ustawy
z dn. 22.06.2016r. o zamówieniach publicznych było umożliwienie małym i
średnim przedsiębiorcom w większym zakresie uczestnictwo w zamówieniach
publicznych. W naszej ocenie wymóg dot. polisy OC w wysokości 10 mln zł

uniemożliwi uczestnictwo w postępowaniu mniejszym przedsiębiorcom, którzy
spełniają wszelkie inne wysokie wymogi stawiane przez Zamawiającego,
wynikające ze SIWZ.. W analogicznych postępowaniach przetargowych nie
spotkaliśmy w tak wygórowaną wartością polisy, a także wedle naszej wiedzy w
ochronie instytucji kultury nie miała miejsca szkoda o tak znacznych rozmiarach.
Ponadto wymóg posiadania polisy o takiej wartości na dzień składania ofert,
spowoduje
poniesienie
nieuzasadnionych
kosztów
związanych
z
doubezpieczeniem bez pewności uzyskania zamówienia. Biorąc powyższe pod
uwagę, wnoszę o zmianę warunków udziału w postępowaniu w zakresie
wysokości polisy OC z 10 mln zł do 5 mln zł.
Odpowiedź: Zamawiający uznając argumenty Wykonawcy zmienia zapisy dotyczące
wysokości polisy OC zarówno w zakresie warunku udziału w postępowaniu, jak i w
zakresie polisy OC wymaganej na czas realizacji umowy.
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