
    Opole, 27.03.2014 r. 
 
 
 
 

WYJAŚNIENIE TRE ŚCI  
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej: SIWZ) 

 
w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego realizowanego w trybie 
przetargu nieograniczonego na: Usługę ochrony osób i mienia oraz monitorowania  w Cen-
tralnym Muzeum Jeńców Wojennych w Łambinowicach-Opolu o wartości szacunkowej 
nieprzekraczającej kwot określonych w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów wydanym 
na podstawie art. 11 ust. 8  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. –  Prawo zamówień publicznych 
(tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.). 
Numer ogłoszenia: 60765 - 2014; data zamieszczenia: 21.03.2014 
Znak sprawy:26.3.2014 
 
 
 
 Szanowni Państwo, 
 w związku z zapytaniami Wykonawców dotyczącymi wyjaśnienia treści SIWZ, które 
wpłynęły 26.03.2014 r. Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy Pzp 
udziela następujących wyjaśnień: 
 
Pytanie 1: 
Zamawiający wymaga dysponowania stacją monitorowania systemów alarmowych i p.poŜ, 
umoŜliwiającą podłączenie obiektów Zamawiającego. Prosimy o doprecyzowanie powyŜszego 
warunku. Czy Zamawiający wymaga dysponowania stacją monitorowania systemów p.poŜ 
kompatybilną ze stacją Państwowej StraŜy PoŜarnej? 
 
Odpowiedź:  
W SIWZ w rozdziale VI: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania 
oceny spełnienia tych warunków Zamawiający wskazuje, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, a takŜe spełniają warunki określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz 
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – Zamawiający uzna przedmiotowy warunek za 
spełniony w odniesieniu do Wykonawcy, który wykaŜe, Ŝe w momencie realizacji zamówienia 
będzie dysponował: a) stacją monitorowania systemów alarmowych i p.poŜ, umoŜliwiającą 
podłączenie obiektów Zamawiającego. 
Zamawiający nie wyznacza warunku dysponowania stacją monitorowania systemów p.poŜ 
kompatybilną ze stacją Państwowej StraŜy PoŜarnej.   
 
 



Pytanie 2:  
Zamawiający w Rozdziale XVIII punkt 2a) SIWZ dopuszcza moŜliwość zmiany postanowień 
zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru 
Wykonawcy w przypadku „zmiany przepisów prawa mających istotny wpływ na realizację 
umowy”. 
Czy Zamawiający uzna za zmianę przepisów prawa, o których mowa w Rozdziale XVIII punkt 
2a) SIWZ, zmianę ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych 
(Dz.U. 1998 nr 137 poz. 887 z późn. zm.), w brzmieniu nadanym przez projekt ustawy o 
zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw przyjęty 
przez rząd 4 marca 2014 r. (skierowany do Sejmu 7 marca 2014 r.) dotyczący objęcia 
obowiązkową składką emerytalną i rentową umów cywilnoprawnych do kwoty co najmniej 
minimalnego wynagrodzenia? 
Zmiany, o których mowa w w/w projekcie, mają kardynalne znaczenie przy ustalaniu kosztów 
pracy pracowników ochrony. Wykonawca na etapie składania ofert w przedmiotowym 
postępowaniu nie ma pewności czy proponowane zmiany zostaną uchwalone w brzmieniu 
nadanym w projekcie, czy moŜe zostaną one zmienione, lub czy w ogóle zostaną powołane do 
Ŝycia.  
 
Odpowiedź:  
W rozdziale XVIII SIWZ Zamawiający na podstawie art. 144 ust. 1 ustawy Pzp przewiduje 
moŜliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie 
której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku zmiany przepisów prawa mających 
istotny wpływ na realizację umowy. Zamawiający jednocześnie zastrzega, Ŝe powyŜsze 
zmiany nie mogą prowadzić do podwyŜszenia wynagrodzenia Wykonawcy, które jest 
ustalone w określonej w ofercie i umowie kwocie stałej i niezmiennej, niezaleŜnie od 
faktycznego rozmiaru lub kosztów prac. 
Wobec powyŜszego, Zamawiający wyjaśnia, ze wzrost kosztów pracy po stronie Wykonawcy 
nie będzie podstawą do zmiany umowy. 
 
Pytanie 3: 
W związku z zapisem zawartym w załączniku nr 1 do SIWZ (Szczegółowe wymagania 
dotyczące realizacji zamówienia), Ŝe Centralne Muzeum Jeńców Wojennych w 
Łambinowicach-Opolu zostało umieszczone przez Wojewodę Opolskiego w wykazie 
obszarów, obiektów i urządzeń waŜnych dla obronności interesu gospodarczego, 
bezpieczeństwa publicznego i innych waŜnych interesów państwa prosimy o informację czy 
Zamawiający wymaga aby Wykonawcy chcący spełnić warunek posiadania wiedzy i 
doświadczenia wykazali się wykonaniem/wykonywaniem co najmniej dwóch usług 
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. usłudze ochrony osób i 
mienia oraz monitorowania w budynku uŜyteczności publicznej, które podlegają 
obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, kaŜda o wartości 
minimum 150 000,00 zł netto?  
 
 
 



Odpowiedź:  
W SIWZ w rozdziale VI: Opis warunków udziału w postępowaniu oraz sposobu dokonania 
oceny spełnienia tych warunków Zamawiający wskazuje, Ŝe o udzielenie zamówienia mogą 
ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 
24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp, a takŜe spełniają warunki określone w niniejszej SIWZ oraz w art. 22 
ust. 1 ustawy Pzp, dotyczące: 2) posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna 
przedmiotowy warunek za spełniony w stosunku do Wykonawcy, który udokumentuje 
wykonanie, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie w 
okresie ostatnich trzech lat, przed upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej dwóch usług (wraz z 
podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi były 
wykonywane lub są wykonywane oraz załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są 
wykonywane naleŜycie) odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. 
usłudze ochrony osób i mienia oraz monitorowania w budynku uŜyteczności publicznej 
(zgodnie z przepisem § 3 ust. 6 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 
2012 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich 
usytuowanie, Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), kaŜda o wartości minimum 150 
000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). Uwaga: przez dwie usługi 
Zamawiający rozumie usługi świadczone w ramach dwóch odrębnych umów.  
Zamawiający nie wymaga, aby w celu spełnienia warunku dotyczącego posiadania wiedzy i 
doświadczenia Wykonawca dokumentował wykonanie, a w przypadku świadczeń 
okresowych lub ciągłych równieŜ wykonywanie w okresie ostatnich trzech lat, przed 
upływem terminu składania ofert, a jeŜeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym 
okresie, co najmniej dwóch usług (wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania 
i podmiotów, na rzecz których usługi były wykonywane lub są wykonywane oraz 
załączeniem dowodów czy zostały wykonane lub są wykonywane naleŜycie) 
odpowiadających swoim rodzajem przedmiotowi zamówienia, tj. usłudze ochrony osób i 
mienia oraz monitorowania w budynku uŜyteczności publicznej, które podlegają 
obowiązkowej ochronie przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne, kaŜda o wartości 
minimum 150 000,00 zł netto (słownie: sto pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100). 
 


