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WYJAŚNIENIA  

TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

Dotyczy: postępowania pn. Świadczenie usług ochrony osób i mienia w obiektach Muzeum 

Archeologicznego i Etnograficznego w Łodzi 

 
Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) przekazuje zapytania od Wykonawcy dotyczące treści 

Specyfikacji Warunków Zamówienia i udziela wyjaśnień: 

 

Pytanie 1 

Zamawiający w pkt 17.6.3 SIWZ nakłada na Wykonawcę obowiązek przedstawienia wykazu wszystkich 

pracowników podwykonawcy realizujących podzlecenie pod rygorem odmowy podpisania umowy.  

W przypadku podwykonawcy realizującego zadania monitorowania sygnałów, a zwłaszcza i działania 

grupy interwencyjnej jest to praktycznie niewykonalne. Podwykonawca dysponuje kilkoma grupami 

interwencyjnymi w tym samym czasie i kilkudziesięcioma pracownikami wchodzącymi w skład tych grup. 

Skład GI ulega nieustannym zmianom. Czy Zamawiający może zrezygnować z tego wymogu? Projekt 

umowy nie uwzględnia takiego obowiązku.  

Odpowiedź 

Treść pkt. 17.6.3. SWZ pozostaje bez zmian. Zamawiający wyraźnie zastrzegł, że wykaz ma dotyczyć 

pracowników podwykonawcy oddelegowanych do realizacji zamówienia. Wbrew twierdzeniom 

Wykonawcy wymóg nie dotyczy więc wszystkich pracowników podwykonawcy a tylko oddelegowanych 

do realizacji zamówienia. 

Pytanie 2 

Zamawiający używa terminu SSWiN (kontaktron magnetyczny z powiadamianiem akustycznym).  

Czy Zamawiający może określić jakie zadania ma spełniać system? Jakie sygnały ma generować i jakie 

przekazywać do stacji monitorowania alarmów? Czy Zamawiający dopuszcza wykorzystanie w celu 

wypełnienie tego wymogu systemu Active Guard?  

Odpowiedź 

Zamawiający nie przewiduje wykorzystania nadajnika przekazującego sygnał do uzbrojonego stanowiska 

interwencyjnego. Jedyną formą powiadomienia pracownika ochrony o próbie naruszenia zabezpieczeń 

drzwi zewnętrznych jest wykorzystanie kontaktronu magnetycznego z powiadomieniem akustycznym. 

Zamawiający nie dopuszcza wykorzystania systemu Active Guard. 

 



 

 

Pytanie 3 

Okres realizacji usługi wynosi 12 miesięcy. Jest bardzo prawdopodobne że w tym czasie nastąpi wzrost 

płacy minimalnej lub zmiana zasad ubezpieczeń społecznych. Czy Zamawiający przewiduje rewaloryzację 

wynagrodzenia Wykonawcy z tego tytułu? 

Odpowiedź 

Jak zauważył Wykonawca okres realizacji zamówienia nie przekracza 12 miesięcy. Mając na względzie 
powyższe Zamawiający zgodnie z przepisami prawa nie przewiduje zmiany wynagrodzenia z uwagi  
na wzrost płacy minimalnej lub zmiana zasad ubezpieczeń społecznych.  
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