
  Tarnobrzeg, dnia 20 listopada 2012 roku 

 

Pytania zadane przez potencjalnego Wykonawcę Zamawiającemu, 

  dotyczące treści SIWZ w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

  „Świadczenie usług w zakresie ochrony mienia dla Muzeum Historycznego Miasta 

  Tarnobrzega” 

 

 

Pytanie 1: 

Czy zamawiający dopuszcza waloryzację stawki w terminach półrocznych lub proporcjonalnie do 

wzrostu wskaźnika cen towarów i usług, podanego przez Prezesa GUS w Monitorze Polskim lub w 

terminach zmiany wysokości minimalnej płacy krajowej, proporcjonalnie do jej zmiany ? 

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie dopuszcza waloryzacji stawki ani w terminach półrocznych, ani 

 proporcjonalnie do wzrostu wskaźnika cen towarów i usług, ani w terminach zmiany 

 wysokości minimalnej płacy krajowej, zgodnie z zapisem „Projektu Umowy” stanowiącym 

 Załącznik Nr 8 do SIWZ, § 3 pkt.10. Ewentualnej zmianie może ulec jedynie stawka 

 podatku VAT – zgodnie z § 3 pkt.11. 

 

 Pytanie 2: 

 Zamawiający zobowiązuje pracowników do „Zatrzymywania osób”. Do tych czynności 

uprawniona jest tylko Policja, pracownik licencjonowany – zgodnie z ustawą o ochronie osób i 

mienia uprawniony jest do ujęcia osób do czasu przyjazdu Policji. W związku z powyższym wnoszę 

o zmianę zapisów w SIWZ oraz w Umowie.  

 Odpowiedź: 

 Zapytanie dotyczy: SIWZ, część II – Opis przedmiotu zamówienia, punkt II – Zakres 

obowiązków służby ochrony, podpunkt czwarty: 

 Było: 

 Zatrzymywanie osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa lub wykroczenia na 

 terenie Muzeum do czasu przybycia Policji. 

 Ma być: 

 Ujęcie osób podejrzanych o dokonanie przestępstwa lub wykroczenia na  terenie Muzeum 

 do czasu przybycia Policji. 

 

 



 Pytanie 3: 

 Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do odbioru sygnałów generowanych z obiektów 

Muzeum Historycznego Miasta Tarnobrzega do Centrum Monitoringu przy wykorzystaniu toru 

telefonicznego komutowanego. 

 Proszę o informację czy Zamawiający posiada system p.poż. zintegrowany z systemem 

antywłamaniowym wysyłający jeden sygnał do Centrum Monitoringu Wykonawcy, czy sygnał 

wysyłany jest do Straży Pożarnej?  

 Odpowiedź: 

 Zamawiający nie posiada systemu p.poż. zintegrowanego z systemem antywłamaniowym. 

Sygnał p.poż. jest wysyłany do Straży Pożarnej, natomiast sygnał antywłamaniowy jest wysyłany 

do Centrum Monitoringu.   

 

        Beata Kotasiak-Wójcik 

 


