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ODPOWIEDZI I WYJAŚNIENIA DO ZAPISÓW SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Informujemy, że w toku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu 

nieograniczonego na realizację zadania pn. OCHRONA FIZYCZNA MIENIA OBIEKTÓW MUZEUM ZIEMI 

KUJAWSKIEJ I DOBRZYŃSKIEJ W 2020 R 

skierowane zostały do Zamawiającego pytania dotyczące zapisów SIWZ w przedmiotowym 

postępowaniu: 

 

Pytanie 1: 

Czy obiekty muzeum wpisane są na listę obiektów obowiązkowo chronionych? 

Odpowiedź 1: 

Zgodnie z Ustawą o ochronie osób i mienia (Dz.U.2018.0.2142 - Ustawa z dnia 22 sierpnia 1997 r.) - Art. 

5 ust. 2 pkt. 4) p.pkt. c) „Obszary, obiekty, urządzenia i transporty podlegające obowiązkowej ochronie 

to m.in. muzea i inne obiekty, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej”, a zgodnie z Art. 5 

ust. 5. tej samej ustawy, „Wojewodowie prowadzą ewidencję obszarów, obiektów i urządzeń 

podlegających obowiązkowej ochronie, znajdujących się na terenie województwa. Ewidencja ma 

charakter poufny”. 

W związku z w/w nie możemy udzielać informacji na ten temat, jedynie określać nasze wymagania, które 

zawarte są w SIWZ. 

Ponadto informujemy, że nasze muzeum jest muzeum rejestrowanym umieszczonym na liście 

„Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego”. 

 

Pytanie 2: 

- Czy obie grupy interwencyjne mają być dostępne w tym samym czasie? 

Odpowiedź 2: 

To zależy od sytuacji losowej, której nie można wykluczyć. 

 

Pytanie 3: 

- Czy Zamawiający przewiduje możliwość sprawdzenia działania grup interwencyjnych poprzez wezwanie 

obu patroli w jednym czasie? 

Odpowiedź 3: 

Nie jest istotny aspekt sprawdzania, a możliwość zaistnienia takiej sytuacji losowej i wtedy pojawią się 

wymagania z naszej strony, zgodne z zapisami SIWZ i umowy. 

 

Pytanie 4: 

- Czy obie grupy interwencyjne powinny być 2 osobowe, a obaj pracownicy grupy uzbrojeni w broń palną 

i środki przymusu bezpośredniego? 

Odpowiedź 4: 

Zgodnie z rozdziałem III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA i ust. 1 pkt. 4) SIWZ. 

 

Pytanie 5: 

Czy zasadnym jest wymóg posiadania 2 grup interwencyjnych – z informacji jakie posiadamy na terenie 

Włocławka i bliskich okolic żadna firma nie posiada 2 grup interwencyjnych uzbrojonych? 

Odpowiedź 5: 

Zgodnie z rozdziałem III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SIWZ i ust. 1 pkt. 5) „Przez cały okres 

obowiązywania umowy Wykonawca powinien dysponować co najmniej dwoma grupami interwencyjnymi, 

które są zobowiązane do świadczenia usługi na każdorazowe wezwanie pracownika ochrony lub nadzoru 

Wykonawcy. Wezwanie musi nastąpić w sytuacjach określonych w załączniku 9-Regulamin ochrony 

obiektów muzeum. 

6) Dojazd grupy interwencyjnej do zagrożonego obiektu musi nastąpić na terenie miasta Włocławka w 

czasie do 10 min od momentu zgłoszenia, a w miejscowości Kłóbka do 30 min od momentu zgłoszenia”. 

Punkt 6) określa najważniejszy warunek jaki należy spełnić w przypadku działania grup interwencyjnych, 

że muszą one zadziałać w określonym czasie i logicznym jest, że grupy te powinny być przynajmniej 

dwie, chociażby z uwagi na 4 obiekty we Włocławku 

i 1 w odległości rzędu 30 km w Kłóbce. 

 

 

Udzielona odpowiedź nie powoduje zmiany terminu składania ani otwarcia ofert. 
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