Oznaczenie sprawy: MŚ-ZP-DT-333-21/12

Katowice, 16.10.2012 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:

Odpowiedź: Zamawiający nie dopuszcza zmiany postanowienia §4 ust. 9 wzoru umowy.
Pytanie nr 2:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia §3 ust. 2 „Warunków Umownych”
wzoru umowy i wprowadzi odpowiednie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie nr 3:

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza zmianę postanowienia §3 ust. 4 „Warunków Umownych” wzoru
umowy i wprowadzi odpowiednie zmiany do treści SIWZ.
Pytanie nr 4:

Odpowiedź: W §5 Warunków Umownych Zamawiający zawarł postanowienie: „W przypadku gdy
okres ubezpieczenia Wykonawcy, wynikający ze złożonej w ofercie polisy lub innego dokumentu
potwierdzającego,
że
Wykonawca
jest
ubezpieczony
od
odpowiedzialności
cywilnej
w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej
1.000.000,00 zł, jest krótszy niż okres trwania niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do
przedłużenia okresu obowiązywania polisy/innego dokumentu potwierdzającego, że Wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej
z przedmiotem zamówienia na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł i przedstawienia Zamawiającemu
odpowiedniego dokumentu w terminie 14 dni, od dnia jego przedłużenia, w formie kopii
poświadczonej i opatrzonej przez Wykonawcę klauzulą „za zgodność z oryginałem”, oraz podpisanej
zgodnie z reprezentacją Wykonawcy. Zakres oraz warunki ubezpieczenia podlegają akceptacji
Zamawiającego” – co oznacza, iż Wykonawca, którego złożona wraz z ofertą opłacona Polisa lub inny
dokument, nie jest obowiązująca przez cały okres trwania umowy, jest zobowiązany do jej
przedłużenia i wykazania, iż jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej
działalności związanej z przedmiotem umowy na kwotę co najmniej 1.000.000,00 zł, tj. akceptacja ma
na celu sprawdzenie czy warunki ubezpieczenia odpowiadają wymaganiom Zamawiającego
wynikającym z § 5 warunków Umownych wzoru umowy.
Pytanie nr 5:

Odpowiedź:

W

§2

ust.

2.1.

Warunków

Umownych

SIWZ,

Zamawiający

zawarł

postanowienie, iż Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania usługi, zgodnie z przepisami Ustawy
o ochronie osób i mienia z dnia 22.08.1997 r. (Dz.U. 1997r. Nr.114, poz.740) tekst jednolity z dnia
26.07.2005 r. (Dz.U. 2005 r. Nr.145, poz.1221), odpowiednich aktów wykonawczych do wskazanej
ustawy i zgodnie z planem ochrony obowiązującym w Muzeum Śląskim, jak również zgodnie z
postanowieniami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, treścią złożonej przez Wykonawcę
oferty, postanowieniami Umowy, Warunków Umownych, Załącznikiem Nr 1 do Umowy, postanowienie
to jest również zawarte w Załączniku nr 1 do wzoru umowy – co oznacza, iż poza obowiązkami
Wykonawcy zawartymi w postanowieniach Umowy, Warunków Umownych i w pkt od 1 do 35
Załącznika Nr 1 do Umowy, Wykonawca jest zobowiązany wykonywać też inne, związane
z przedmiotem umowy, a niezbędne do należytego wykonywania zamówienia, a wynikające
z

przepisów

wyżej

określonych:

Ustawy,

odpowiednich

z wykonywaną usługą, wskazaniami planu ochrony.
Pytanie nr 6:

aktów

wykonawczych

związanych

Odpowiedź:
Odnośnie postanowienia pkt 5) Załącznika nr 1 do wzoru umowy, Wykonawca jako specjalista
w zakresie świadczenia usług związanych z prowadzonym postępowaniem, w sytuacji wskazanej przez
Zamawiającego w pkt 5), powinien dokonać takich czynności, i w granicach takich uprawnień, jakie
wynikają w tym zakresie z przepisów prawa polskiego. Odnośnie postanowienia pkt 6) Załącznika nr 1
do wzoru umowy, osoby przewidziane przez Wykonawcę (któremu Zamawiający udzieli zamówienia)
do wykonywania zamówienia, zostaną zapoznane przez Specjalistę ds. zabezpieczeń i ochrony,
z dokumentacją dotyczącą przepływu środków materiałowych.

Odpowiedzi na pytania są wiążące dla wszystkich Wykonawców.

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 §3 ust. 2 „warunków Umownych” wzoru umowy, a mianowicie: „Polecenia
wydawane przez Specjalistę ds. Zabezpieczeń i Ochrony powinny mieć formę pisemną. Jeżeli
zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien zastosować się do tego
polecenia, a zlecający powinien wystawić pisemne potwierdzenie swojej decyzji po wykonaniu
przez Wykonawcę tego polecenia”,
zostaje zmienione na: „Polecenia wydawane przez Specjalistę ds. Zabezpieczeń i Ochrony powinny
mieć formę pisemną. Jeżeli zajdzie konieczność wydania polecenia ustnego, Wykonawca powinien
zastosować się do tego polecenia, a Zamawiający
polecenie niezwłocznie po jego wydaniu”.

potwierdzi w formie pisemnej wydane ustne

2. Postanowienie §3 ust. 4 „Warunków Umownych” wzoru umowy, a mianowicie: „Wykonawca
zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających z zakresu uprawnień Specjalisty ds.
Zabezpieczeń i Ochrony”,
zostaje zmienione na: „Wykonawca zastosuje się do wszelkich poleceń i instrukcji wynikających
z zakresu uprawnień Specjalisty ds. Zabezpieczeń i Ochrony, związanych z wykonywaną usługą,
zgodnych z postanowieniami Umowy, Warunków Umownych i postanowieniami Załącznika nr 1 do
Umowy”.

3. Postanowienie pkt 14). „Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po
wyborze oferty

w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego”, ust. 8 SIWZ,

a mianowicie: „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed
upływem terminów, o których mowa w pkt 14)7. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia: a. złożono tylko jedną ofertę; b. nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono
żadnego Wykonawcy”,
zostaje zmienione na: „Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego
przed upływem terminów, o których mowa w pkt 14)7. SIWZ, jeżeli w postępowaniu o udzielenie
zamówienia złożono tylko jedną ofertę”.

Powyższe zmiany treści SIWZ są wiążące dla wszystkich Wykonawców.
Powyższa zmiana nie prowadzi do zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu.

