Oznaczenie sprawy: MŚ-ZP-DT-333-21/12

Katowice, 11.10.2012 r.

Odpowiedzi na pytania dotyczące treści SIWZ
- do wszystkich Wykonawców
Zgodnie z art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami)

Muzeum Śląskie jako Zamawiający, w prowadzonym przez komisję przetargową postępowaniu na
całodobową usługę fizycznej ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach przy al. W. Korfantego
3, oznaczenie sprawy: MŚ-ZP-DT-333-21/12, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi
zmianami), zwanej dalej ustawą PZP, udziela odpowiedzi na nadesłane pytania.
Pytanie nr 1: Czy ochrona obiektów muzealnych przy transporcie może dotyczyć konwoju do
dowolnego punktu na terenie całej Polski? Trudnością jest założenie ilości godzin przepracowanych
przez pracownika ochrony, tym bardziej, że zakładają Państwo możliwość skorzystania z noclegu.
Odpowiedź: Muzeum Śląskie organizuje transporty obiektów muzealnych na terenie całego kraju. Za
średni czas jednego konwoju należy przyjąć 10 godzin na jedną osobę przewidzianą do zapewnienia
ochrony obiektów muzealnych podczas transportu.

Pytanie nr 2: Proszę określić, jaki system napadowy i jaka ilość czujek jest wymagana?
Odpowiedź: Wykonawca zapewni montaż autonomicznego systemu sygnalizacji napadu, który jest
uruchamiany przyciskiem, w sytuacji zagrożenia, przez osobę przewidzianą do ochrony obiektu.
System sygnalizacji napadu, którym musi dysponować Wykonawca, musi być bezpośrednio połączony
ze Stacją Monitorowania Alarmów, którą musi dysponować Wykonawca. Wskazany system jest
niezależny od systemów zabezpieczających Muzeum Śląskiego.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Powyższe odpowiedzi prowadzą do zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia.

ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
- do wszystkich Wykonawców

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych
(tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi zmianami)

Muzeum Śląskie jako Zamawiający, w prowadzonym przez komisję przetargową postępowaniu na
całodobową usługę fizycznej ochrony mienia Muzeum Śląskiego w Katowicach przy al. W. Korfantego
3, oznaczenie sprawy: MŚ-ZP-DT-333-21/12, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj.: Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759, z późniejszymi
zmianami), dokonuje następującej zmiany treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia
(„SIWZ”)

1. Postanowienie pkt 3) „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 1, ppkt 14 SIWZ, oraz postanowienie pkt
14) Załącznika Nr 1 do wzoru Umowy SIWZ, a mianowicie: „Wykonawca musi dysponować
systemem sygnalizacji napadu, który to system zainstaluje w miejscu wskazanym przez
Zamawiającego”;
zostają zmienione na:

„Wykonawca zapewni montaż autonomicznego systemu sygnalizacji

napadu, który jest uruchamiany przyciskiem, w sytuacji zagrożenia, przez osobę przewidzianą przez
Wykonawcę do ochrony obiektu. Wskazany system Wykonawca zainstaluje w miejscu wyznaczonym
przez Zamawiającego. Wskazany system jest niezależny od systemów zabezpieczających Muzeum
Śląskiego”.

2. Postanowienie pkt 3) „Opis przedmiotu zamówienia” ust. 1, ppkt 27 SIWZ, oraz postanowienie pkt
27 Załącznika Nr 1 do wzoru Umowy SIWZ,

a mianowicie: „Wykonawca zapewni ochronę

obiektów muzealnych w czasie transportu. W zależności od wartości przewożonych obiektów –
jedną lub dwie osoby posiadające licencję pracownika ochrony I lub II stopnia, wyposażonych w
broń palną krótką, w środki przymusu bezpośredniego, służbowe umundurowanie, zgodnie z
obowiązującymi przepisami (konieczność taka może wystąpić od 10 do 15 razy w roku).
Zamawiający zapewnia własny transport jak również ponosi koszt noclegów. Konwoje mogą się
odbywać z siedziby Muzeum Śląskiego przy al. W. Korfantego 3, jak również z Nowej Siedziby
Muzeum Śląskiego przy ul. Kopalnianej 6. W cenie oferty należy uwzględnić koszt organizowanych
przez Zamawiającego transportów przedmiotów wartościowych”;

zostają zmienione na: „Wykonawca zapewni ochronę obiektów muzealnych w czasie transportu. W
zależności od wartości przewożonych obiektów – jedną lub dwie osoby posiadające licencję
pracownika ochrony I lub II stopnia, wyposażonych w broń palną krótką, w środki przymusu
bezpośredniego, służbowe umundurowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami (konieczność taka
może wystąpić od 10 do 15 razy w roku). Zamawiający zapewnia własny transport jak również ponosi
koszt noclegów. Konwoje mogą się odbywać z siedziby Muzeum Śląskiego przy al. W. Korfantego 3,
jak również z Nowej Siedziby Muzeum Śląskiego przy ul. Kopalnianej 6. Muzeum Śląskie organizuje
transporty obiektów muzealnych na terenie całego kraju. Za średni czas jednego konwoju należy
przyjąć 10 godzin na jedną osobę przewidzianą do zapewnienia ochrony obiektów muzealnych
podczas transportu (w cenie oferty należy uwzględnić koszt organizowanych przez Zamawiającego
transportów przedmiotów wartościowych)”.

Powyższa zmiana treści SIWZ jest wiążąca dla wszystkich Wykonawców.
Powyższa zmiana prowadzi do zmiany treści ogłoszenia o zamówieniu.

