Sosnowiec, dnia 25.02.2016 r.
Znak sprawy:
ZP.1.1.2016

DO WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYKONAWCÓW

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego
w trybie przetargu nieograniczonego na: ŚWIADCZENIE USŁUGI OCHRONY
FIZYCZNEJ OSÓB I MIENIA BUDYNKÓW MIEJSKIEGO KLUBU IM. JANA
KIEPURY W SOSNOWCU

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(tekst jednolity – Dz. U. z 2015 r., poz. 2164), dalej „ustawy”, Zamawiający w odpowiedzi na
wystąpienie wykonawcy o wyjaśnienie treści zapisów specyfikacji istotnych warunków zamówienia udziela następujących wyjaśnień:
Pytanie 1.
Czy usługę ochrony dot. Zakresu I i Zakresu II ( ochrona stacjonarna przez 24 godziny) winni wykonywać pracownicy kwalifikowani.
Nadmieniamy, iż opis przedmiotu zamówienia nie stawia takiego wymogu, natomiast zapisy
umowy stawiają taki wymóg.
Odpowiedź:
Na podstawie art. 38 ust. 4 Zamawiający zmienia treść § 1 ust. 3 umów dla Zakresu 1 i 2,
które otrzymują brzmienie:
3. Usługa ochrony zostanie wykonana poprzez stałe (24 godziny na dobę, przez siedem dni
w tygodniu) i bezpośrednie dozorowanie powierzonego mienia przez co najmniej umundurowanych pracowników ochrony stacjonarnej wyposażonych w środki łączności bezprzewodowej pozwalające na nawiązanie natychmiastowej łączności z Centrum Operacyjnym Wykonawcy (tj. po 1 pracowniku od frontu i z tyłu budynku Muzy). W przypadku zaistnienia takiej
konieczności, ochrona mienia i osób będzie realizowana także przy użyciu innych metod
oraz środków, które Wykonawca uzna za właściwe lub konieczne.
oraz treść § 6 ust. 1 pkt. g), które otrzymują brzmienie:
a) Wyposażenia pracowników ochrony w stosowny identyfikator ze zdjęciem oraz
odpowiednie środki łączności bezprzewodowej.

Pytanie 2.
Jaka jest wielkość konwojowanych wartości pieniężnych w jednostkach obliczeniowych.
Odpowiedź:
Wielkość konwojowanych wartości pieniężnych w jednostkach obliczeniowych nie przekracza 1 jednostki obliczeniowej.
Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia zapisy w rozdziale XI. Miejsce i
termin składania i otwarcia ofert, na:
1. Ofertę należy złożyć w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65
41-200 Sosnowiec, pokój nr 206 – nie później niż do dnia 01.03.2016 r. do godz. 13 00 .
4. Zamawiający otworzy oferty i zmiany do ofert w dniu 01.03.2016 r. o godzinie 1600 w siedzibie zamawiającego – w Miejskim Klubie im. Jana Kiepury, ul. Będzińska 65, 41-200 Sosnowiec, w sali nr 217.
Niniejsze pismo stanowi integralną część specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr
ZP.1.1.2016.

DYREKTOR MIEJSKIEGO KLUBU
IM. J. KIEPURY
mgr Michał Góral

2

