
  Dziekanowice, dnia 21.07.2011 r. 

 

Postępowanie nr MPP – 5 - 2011 

 

WYJAŚNIENIA DO ZAPYTAŃ WYKONAWCY W POSTĘPOWANIU W 

SPRAWIE 

UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 

prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

 

„Ochrona obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy” 

 

Przez: 

 

MUZEUM PIERWSZYCH PIASTÓW NA LEDNICY 

DZIEKANOWICE 32 

62-261 LEDNOGÓRA 

 

Działając na podstawie art. 38 ust.1 z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 

niniejszym udzielamy wyjaśnienia na następujące pytania dotyczące treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia: 

1. Pytanie wykonawcy: Czy Zamawiający wymaga dysponowania patrolem interwencyjnym 

reagującym w przypadku zagrożenia? 

Wyjaśnienia zamawiającego: Tak, Zamawiający wymaga dysponowania patrolem 

interwencyjnym reagującym w przypadku zagrożenia. 

2. Pytanie wykonawcy: Czy wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji w/w 

zamówienia muszą posiadać licencję pracownika ochrony? 

Wyjaśnienia zamawiającego: Tak, wszyscy pracownicy ochrony wyznaczeni do realizacji w/w 

zamówienia muszą posiadać co najmniej licencję I stopnia, o której mowa w ustawie z dnia 22 

sierpnia 1997 roku o ochronie osób i mienia (Dz. U. z 1997 r. Nr 114, poz. 740 ze zm.). 



3. Pytanie wykonawcy: Czy Zamawiający wymaga monitorowania obiektu przez Wykonawcę tj. 

podłączenia systemów alarmowych do stacji monitorowania jakiejś agencji ochrony? Jeśli tak, to 

czy Zamawiający dopuszcza w tym zakresie podwykonawstwo? 

Wyjaśnienia zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wymaga monitorowania obiektu przez 

Wykonawcę tj. podłączenia systemów alarmowych do stacji monitorowania jakiejś agencji 

ochrony. 

4. Pytanie wykonawcy: Czy w związku z zainstalowanymi w obiektach systemami p. poż. 

Zamawiający wymaga ich monitorowania tj. przesyłania sygnałów z obiektu do agencji 

ochrony/straży pożarnej? 

Wyjaśnienia zamawiającego: Nie, Zamawiający nie wymaga  monitorowania systemów przeciw 

pożarowych tj. przesyłania sygnałów z obiektu do agencji ochrony/straży pożarnej. 

5. Pytanie wykonawcy: W związku z możliwością zmiany stawki VAT w 2012 roku i następnych 

latach prosimy o dopisanie do wzoru paragrafu o następującej treści: 

„W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający dopuszcza wzrost ceny brutto za 

usługi ochrony obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na Lednicy”. 

Wyjaśnienia zamawiającego:  W dziale XII Wyjaśnianie i zmiany treści SIWZ; Zmiana treści 

umowy pkt 3 ppkt 2 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz w § 13 ust. 2 pkt 2 wzoru 

umowy stanowiącej załącznik nr 6 do przedmiotowej SIWZ, Zamawiający przewidział możliwość 

dokonania zmiany umowy w zakresie zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany 

powszechnie obowiązujących przepisów w zakresie wysokości stawki podatku od towarów i usług 

na przedmiot świadczenia. 

W związku  z powyższym Zamawiający nie wyraża zgody na uzupełnienie wzoru umowy o 

następujące postanowienie: „W przypadku zmiany obowiązującej stawki VAT Zamawiający 

dopuszcza wzrost ceny brutto za usługi ochrony obiektów Muzeum Pierwszych Piastów na 

Lednicy”. 

 


