MUZEUM SIŁ POWIETRZNYCH
w DĘBLINIE

08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1
tel. / fax 261 519 450
NIP: 5060105805
REGON: 060738970
Dęblin dnia 13.02.2018 r.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA

W związku ze złożonymi pytaniami w przedmiotowym postępowaniu na podstawie art. 38 ust.
2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579
z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą', przedstawiam złożone pytania i udzielam odpowiedzi:

PYTANIE 1:
„W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania II w pkt I. 1. Zamawiający określił, że
usługa ochrony realizowana będzie przez 10 godzin na dobę w godz. 7 00 – 1700 przez wszystkie dni
tygodnia przez jednego pracownika ochrony.
W jaki sposób będzie chroniony obiekt po godzinach pracy Muzeum tj. w godz. 17 00 – 700 dnia
następnego?”
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca musi całodobowo monitorować elektronicznie obiekt w zakresie powiadomienia o
włamaniu i napadzie drogą radiową na własnej wydzielonej częstotliwości poprzez system
sygnalizacji włamania i napadu, podłączony do Alarmowego Centrum Odbiorczego firmy
realizującej ochronę fizyczną, która posiada stosowne pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu
Komunikacji

Elektronicznej

na

używanie

radiowych

urządzeń

nadawczo-odbiorczych

pracujących w sieci typu monitorowanie systemów alarmowych, obejmujących swym
zasięgiem miasto Koszalin – wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości oraz
w razie potrzeby zobowiązuje się do przyłączenia lokalnego systemu sygnalizacji alarmów
(dalej SSW) Zamawiającego do Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego (dalej USI) poprzez
stanowiący własność Wykonawcy zespół komunikatora wraz z oprogramowaniem, zwanego
dalej nadajnikiem oraz całodobowo elektronicznie monitorować obiekt Zamawiającego
w zakresie powiadomienia o włamaniu poprzez:
a) przyjmowanie transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych z dozorowanego
SSW obiektu Zamawiającego do USI Wykonawcy;
b) bezzwłoczne wysyłanie Grupy Interwencyjnej w postaci patrolu samochodowego
w przypadku sygnału alarmowego;
c) w razie wykrycia naruszenia integralności dozorowanego obiektu na skutek
włamania, dewastacji lub innych zdarzeń powiadomienie o alarmie stanowiska
Dyżurnego Komendy Policji oraz przedstawiciela Zamawiającego, w celu podjęcia
wspólnych działań;

d)

rejestrowanie przychodzących z obiektu sygnały alarmowych i informacyjnych
oraz przechowywanie ich w formie elektronicznej przez okres trwania umowy do
dwóch lat po jej zakończeniu, nie dłużej jednak niż przez trzy lata.

PYTANIE 2:
„W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania II w pkt II. 4. Zamawiający zawarł
informację na temat systemów ochrony technicznej zainstalowanych w chronionym obiekcie. Czy
należy przez to rozumieć, że po godzinach pracy Muzeum tj. w godz. 17.00 – 7.00 obiekt będzie
zabezpieczony i chroniony poprzez system sygnalizacji włamania, podłączony do Alarmowego
Centrum Odbiorczego firmy realizującej ochronę fizyczną, która posiada stosowne pozwolenie
radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczoodbiorczych pracujących w sieci typu monitorowanie systemów alarmowych, obejmującej swym
zasięgiem miasto Koszalin– wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości, czy też na
zasadzie odrębnej umowy?”
ODPOWIEDŹ:
Obiekt będzie zabezpieczony i chroniony poprzez system sygnalizacji włamania, podłączony
do Alarmowego Centrum Odbiorczego firmy realizującej ochronę fizyczną.

PYTANIE 3:
„W szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia dla zadania II w pkt II. 6, 9,10, 15. Zamawiający
określił, warunki jakie powinny być spełnione w przypadku wystąpienia sygnału alarmowego. Czy w
związku z tym Wykonawca musi posiadać pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji
Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci
radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, obejmującej swym zasięgiem miasto
Koszalin wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości?”
ODPOWIEDŹ:
Tak,

Wykonawca

musi

posiadać

pozwolenie

radiowe

Prezesa

Urzędu

Komunikacji

Elektronicznej na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci
radiokomunikacji ruchomej lądowej typu dyspozytorskiego, obejmującej swym zasięgiem
miasto Koszalin wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości.

PYTANIE 4:
„Czy Wykonawca w formularzu cenowym dla zadania II ma określić cenę jedynie za bezpośrednią
ochronę fizyczną,

realizowaną przez pracownika ochrony w godz. 7 00 – 1700,

czy również za

monitorowanie lokalnych systemów alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego?”
ODPOWIEDŹ:
Wykonawca ma określić

cenę za bezpośrednią ochronę fizyczną,

realizowaną przez

pracownika ochrony w godz. 700 – 1700 oraz za monitorowanie lokalnych systemów
alarmowych zainstalowanych w obiektach Zamawiającego.

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE TREŚCI
OGŁOSZENIA

W związku z udzielonymi powyżej odpowiedziami Zamawiający zmienia treść Ogłoszenia,
zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy:
I.

FORMULARZ OFERTY - SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Zadanie II –
Ochrona osób i mienia w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie (Cz. II Przedmiot
zamówienia):
1. Zamawiający rezygnuje z zapisu pkt. 7 o następującej treści:
„7. W celu zwiększenia bezpieczeństwa chronionych obiektów Wykonawca musi dysponować
grupą interwencyjną składającą się z co najmniej dwóch osób. Czas przyjazdu grupy
interwencyjnej do Zamawiającego nie może być dłuższy niż 10 minut.”
2. W cz. II Przedmiot zamówienia: Zamawiający dopisuje pkt 10 i 11 o następującej treści:
„10. Wykonawca musi całodobowo monitorować elektronicznie obiekt w zakresie
powiadomienia o włamaniu i napadzie drogą radiową na własnej wydzielonej
częstotliwości poprzez system sygnalizacji włamania i napadu, podłączony do
Alarmowego Centrum Odbiorczego firmy realizującej ochronę fizyczną, która posiada
stosowne pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej na używanie
radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci typu monitorowanie
systemów

alarmowych,

obejmujących

swym

zasięgiem

miasto

Koszalin

–

wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości oraz w razie potrzeby
zobowiązuje się do przyłączenia lokalnego systemu sygnalizacji alarmów (dalej SSW)
Zamawiającego do Uzbrojonego Stanowiska Interwencyjnego (dalej USI) poprzez
stanowiący własność Wykonawcy zespół komunikatora wraz z oprogramowaniem,
zwanego dalej nadajnikiem oraz całodobowo elektronicznie monitorować obiekt
Zamawiającego w zakresie powiadomienia o włamaniu poprzez:
a) przyjmowanie transmisji sygnałów alarmowych i informacyjnych z dozorowanego
SSW obiektu Zamawiającego do USI Wykonawcy;
b) bezzwłoczne wysyłanie Grupy Interwencyjnej w postaci patrolu samochodowego
w przypadku sygnału alarmowego;
c) w razie wykrycia naruszenia integralności dozorowanego obiektu na skutek
włamania, dewastacji lub innych zdarzeń powiadomienie o alarmie stanowiska
Dyżurnego Komendy Policji oraz przedstawiciela Zamawiającego, w celu podjęcia
wspólnych działań;
d)

rejestrowanie przychodzących z obiektu sygnały alarmowych i informacyjnych
oraz przechowywanie ich w formie elektronicznej przez okres trwania umowy do
dwóch lat po jej zakończeniu, nie dłużej jednak niż przez trzy lata.

11. Zapewnić konserwację sprzętu monitorującego oraz napadowego Zamawiającego
wykonywaną jeden raz na kwartał, a polegającą na przeglądzie sprawności urządzeń
systemu i ich regulacji.”

II.

Formularz cenowy Zadania II:

zapis:

FORMULARZ CENOWY

Zadanie II /jeżeli dotyczy/
Lp.

Asortyment

j.m.

Ilość

Wartość
jednostkowa
(netto)

Wartość netto

Stawka
VAT (%)

Kwota VAT (zł)

Cena łączna
(brutto)

A

B

C

D

E

F=DxE

G

H=FxG

I=F+H

miesiąc

18

1

Usługa ochrony

RAZEM

SŁOWNIE:
Cena brutto………............... PLN (słownie: ……………………………………… ............................................................................................................................. )
Wartość netto: ......................... PLN (słownie: ……………………………………..............................................................................................................................)
Czas reakcji grupy interwencyjnej: ….. min (słownie: …………………………………………………..)*
*(5 min – 20 pkt., 7 min – 10 pkt., 10 min – 0 pkt.)

otrzymuje następujące brzmienie:

FORMULARZ CENOWY

Zadanie II /jeżeli dotyczy/
Lp.

Asortyment

j.m.

Ilość

Wartość
jednostkowa
(netto)

Wartość netto

Stawka
VAT (%)

Kwota VAT (zł)

Cena łączna
(brutto)

A

B

C

D

E

F=DxE

G

H=FxG

I=F+H

1

Usługa
fizycznej

ochrony

miesiąc

18

2

Usługa
ochrony
miesiąc
elektronicznej

18

3

Konserwacja
systemów SSWiN i kwartał
CCTV

6
RAZEM

SŁOWNIE:
Cena brutto………............... PLN (słownie: ……………………………………… ............................................................................................................................)
Wartość netto: ......................... PLN (słownie: …………………………………..............................................................................................................................)
Czas reakcji grupy interwencyjnej: ….. min (słownie: …………………………………………………..)*
*(5 min – 20 pkt., 7 min – 10 pkt., 10 min – 0 pkt.)

Zał. Nr 3 do Ogłoszenia – Wzór umowy § 6:

III.

zapis:

„Ochrona fizyczna realizowana będzie przez Wykonawcę w miejscu wskazanym w § 1 umowy
w terminie od dnia ………………2018 r. do dnia ……………. 2019 r. w ramach zadania I całodobowo
(24 godziny), natomiast w ramach zadania II - przez 10 godz. (od godz. 7.00 – do godz. 17.00) – w dni
robocze, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.”
otrzymuje następujące brzmienie:

1.

Ochrona fizyczna realizowana będzie przez Wykonawcę w miejscu wskazanym w § 1
umowy w terminie od dnia ………………2018 r. do dnia ……………. 2019 r. w ramach
zadania I całodobowo (24 godziny), natomiast w ramach zadania II - przez 10 godz. (od
godz. 7.00 – do godz. 17.00) – w dni robocze, niedzielę, święta i inne dni wolne od pracy.

2.

Ochrona elektroniczna realizowana będzie poprzez system sygnalizacji włamania i napadu
podłączony do Alarmowego Centrum Odbiorczego firmy realizującej ochronę fizyczną,
która posiada stosowne pozwolenie radiowe Prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej
na używanie radiowych urządzeń nadawczo-odbiorczych pracujących w sieci typu
monitorowanie systemów alarmowych, obejmującej swym zasięgiem miasto siedzibę
obiektu Zamawiającego wyszczególnione w warunkach wykorzystania częstotliwości,
przez Wykonawcę całodobowo przez wszystkie dni tygodnia w ciągu całego kontraktu dotyczy zadania II.

ZAWIADOMIENIE
O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT
W związku z udzielonymi odpowiedziami oraz zmianami treści Ogłoszenia Zamawiający
przedłuża termin składania ofert do dnia 22 lutego 2018 r. godz. 13.00.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 lutego 2018 r. o godz. 13.30.

DYREKTOR

Paweł PAWŁOWSKI

