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ZP-TP.2.2022 
 
 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA,  
INFORMACJA O ZMIANACH TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW 

ZAMÓWIENIA ORAZ INFORMACJA O ZMIANIE TERMINU SKŁADANIA OFERT 
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-TP.2.2022 prowadzonego  
  w trybie podstawowym na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób i mienia  
  w Muzeum Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, z siedzibą przy ul. Wojska  
  Polskiego 70 w Koszalinie” 

 
 

Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” 
Zamawiający informuje o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia, udziela wyjaśnień oraz informuje o zmianie treści Specyfikacji Warunków 
Zamówienia oraz ogłoszenia o zamówieniu. 
 
1. Treść zapytania: 

W jakich godzinach będą odbywały się imprezy? 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że imprezy o których mowa w § 2 ust. 7 wzoru umowy 
stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ będą się odbywały w godzinach: 
a) Europejska Noc Muzeów – 14 lub 21 maja 2022 r. – godz. 12:00 – 23:00. 
b) Piknik w Mundurze. Mundurowi dla bezpieczeństwa (Święto Wojska Polskiego)  

– 15 sierpnia 2022 r. – godz. 10:00 – 20:00. 
c) Centralne Obchody Święta Powstania Broni Przeciwlotniczej – 1 września 2022 r.  

– godz. 10:00 – 16:00. 
d) Święto Niepodległości – 11 listopada 2022 r. – godz. 10:00 – 16:00. 

 
2. Treść zapytania: 

Czy wykaz obejmuje wszystkie imprezy, jeśli nie, to prosimy o wykaz wszystkich imprez, 
ze wskazaniem ilości godzin? 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że imprezy o których mowa w § 2 ust. 7 wzoru umowy 
stanowiącego załącznik nr 7 do SWZ stanowią wszystkie imprezy których w ramach 
których Zamawiający przewiduje tymczasowe wzmocnienie etatowej ochrony, tj. dyżuru 
pełnionego przez pracowników ochrony. 
 

3. Treść zapytania: 
Czy osoby pełniące dyżur podczas ochrony imprez muszą być zatrudnione na podstawie 
umowy o pracę? 
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Wyjaśnienie: 
Zgodnie z pkt. 17.9 SWZ oraz § 3 ust. 12 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do 
SWZ „Zamawiający zgodnie z art. 95 ust. 1 ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wszyscy pracownicy ochrony biorący 
udział w realizacji przedmiotu umowy.” W związku z powyższym Zamawiający jasno 
określił wymogi zatrudnienia pracowników ochrony biorących udział w realizacji 
przedmiotu umowy na podstawie umowy o pracę. 

 
4. Treść zapytania: 

Ponadto prosimy o przedstawienie szczegółowych informacji dotyczących systemu 
alarmowego, w szczególności: rodzaj centrali alarmowej, czy są dostępne kody 
serwisowe do centrali alarmowej, ilość stref alarmowych, ilość czujek i ich rodzaj, ilość 
sygnalizatorów, ilość manipulatorów i ich rodzaj, ilość innych urządzeń wchodzących  
w skład systemu i ich rodzaj, rodzaje zasilań głównych i rezerwowych. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że ze względów bezpieczeństwa nie udostępni publicznie 
szczegółowych informacji dotyczących systemu alarmowego. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej obiektu Muzeum 
Obrony Przeciwlotniczej w Koszalinie, w tym oględzin systemu alarmowego po 
wcześniejszym ustaleniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  

Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych 

tel. 261-518-281, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl 


