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Gdańsk, dnia 12.02.2015r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: (58)300-92-12,  
tel. komórkowy: 888822206 
 
 
Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1/ZP/2015 
Przedmiot zamówienia: świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób u 
Zamawiającego; 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-
743 Gdańsk) 
 
Informujemy, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienie (w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zapytania odnośnie wyjaśnienia zapisów SIWZ dotyczyły niżej wymienionych kwestii: 
 
Zapytanie Wykonawcy: 
Ad. punktu III.A. podpunkt c) str. 4 - nie jest zrozumiały zapis dotyczący ochrony w okresie 
przejściowym i sposobu zapłaty za te usługi który ma obejmować oddzielne zamówienie - 
proszę o wyjaśnienie tego podpunktu. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z zapisem w SIWZ ochrona w okresie przejściowym tj.: 
„świadczenie usług ochrony przez jednego lub dwóch nie kwalifikowanych pracowników 
ochrony w okresie przejściowym (Zamawiający przewiduje 3 miesiące), tj. od momentu 
podpisania umowy z nowym Wykonawcą do momentu zainstalowania systemu telewizji 
dozorowej zakupionego przez Zamawiającego; W cenie oferty nie należy uwzględniać ceny 
za pracowników  świadczących usługi ochrony; Usługi świadczone przez tych pracowników 
ochrony  będą objęte zamówieniami uzupełniającymi, a więc będą podlegały odrębnym 
ustaleniom między Zamawiającym a Wykonawcą.” 
Jak wskazał Zamawiający w okresie przejściowym może wystąpić on do Wykonawcy o 
przydzielenie dodatkowych pracowników. Wysokość wynagrodzenia za te usługi będzie 
ustalona z wybranym Wykonawcą po podpisaniu umowy w momencie uzgadniania 
szczegółów (w tym ilości dodatkowych pracowników) dotyczących tych usług.   
 
Zapytanie Wykonawcy: 
Ad. punktu 3.2.3 podpunkt a) str. 8 - czy jest wykonany system kontroli strażników - czytniki 
punktów kontrolnych? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający posiada system kontroli strażników - czytniki punktów kontrolnych. 
 
Zapytanie Wykonawcy: 
Ad. punktu 3.2.3 podpunktu 5 str. 9 - sumiennego  i dokładnego wykonywania zadań 
służbowych - pracownicy odpowiadają jedynie za mienie poddane za pokwitowaniem - 
co z parkingiem i samochodami czy za nie też biorą odpowiedzialność - pracownicy nie 
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sprawdzają w jakim stanie jest pojazd  który wjechał na teren parkingu? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Na terenie Zamawiającego funkcjonuje nie strzeżony parking, jednakże do obowiązków 
pracowników ochrony należy przeciwdziałanie wszelkim przestępstwom przeciwko mieniu 
Zamawiającego.  
 
Zapytanie Wykonawcy: 
Ad. punktu 3.2.3 podpunktu 6 str. 10 - pytanie o zapis dotyczący odpowiedniego wieku 
pracownika - jaki to ma być wiek ? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z punktem III.A.6 SIWZ: 
„Pracownicy Wykonawcy pełniący dyżur na terenie Zamawiającego, w celu zapewnienia 
należytego świadczenia usługi, muszą mieć odpowiedni wiek, stan zdrowia oraz posiadać 
odpowiednie predyspozycje (muszą być sprawni fizycznie, posiadać umiejętność zażegnania 
wszelkich prób wtargnięcia na teren Zamawiającego i zakłócania spokoju lub innych zdarzeń 
u Zamawiającego). Pracownicy do realizacji usługi nie mogą być ze stopniem 
niepełnosprawności.” 
Zgodnie z powyższym punktem zapis dotyczący odpowiedniego wieku należy interpretować 
łącznie z całym powyższym zapisem, a więc pracownik ochrony ma być w takim wieku, aby 
jego stan zdrowia i predyspozycje pozwalały na świadczenie usług zgodnie z wymogami 
Zamawiającego. 
 
Zapytanie Wykonawcy: 
Ad. punktu 3.2.3 podpunktu 9 str. 10 - co będzie gdy sami przeszkolimy nowych 
pracowników czy będziemy płacić stawkę 200 zł netto? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z punktem III.A.9 SIWZ: 
„Zamawiający wymaga aby Wykonawca w miarę istniejących możliwości zapewnił stałą 
obsadę stanowisk wynikających ze specyfikacji. W przypadku rotacji pracowników 
skierowanych do dyżurów w stróżówce ponad liczbę 6 osób w roku kalendarzowym 
Zamawiający za przeprowadzenie szkolenia z obsługi systemu parkingowego obciąży 
Wykonawcę ryczałtową stawką 200 zł netto za każdego następnego pracownika ponad 
liczbę 6 osób. Zamawiający wymaga aby Wykonawca przesłał e-mailem, najpóźniej na 7 dni 
przed rozpoczęciem każdego miesiąca, grafik dyżurów pracowników ochrony z 
wyszczególnieniem miejsc pełnienia dyżuru.”  
Zamawiający podtrzymuje powyższy zapis i nie wyraża zgody na szkolenie przez Wykonawcę. 
 
Zapytanie Wykonawcy: 
Ad. punktu 3.2.3 podpunktu 12 str. 11 - chodzi o dojazd grupy interwencyjnej w ciągu 7 
minut co z sytuacjami wyjątkowymi gdy dojazd jest zablokowany i nie może dojechać w tym 
czasie? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z SIWZ: 
„Czas dojazdu patrolu nie może przekroczyć 7 minut w godzinach od 22:00 do 6:00 i 15 minut 
w godzinach od 6:00 do 22:00.”  
Raczej trudno o sytuację, w której miałby być zablokowany dojazdu w godzinach nocnych. 
Ale jeżeli nastąpi taka sytuacja i Wykonawca będzie w stanie udowodnić, że dojazd był 
zablokowany, to Zamawiający będzie rozpatrywał taką sytuację indywidualnie. 
 
Zapytanie Wykonawcy: 
Ad. punktu III.E. podpunktu 2 , 2.1 str. 13 - informacje dotyczące wykonania przedmiotu - 
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podane ilości godzin - rok 2016 ma 366 dni - błąd w obliczeniach. 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonuje modyfikacji punktu IV.1 SIWZ, punkt 3 formularza ofertowego i §17 
ust.1 umowy. 
 
Punkt IV SIWZ przed zmianią:   
1. Termin wykonania zamówienia: 3 lata licząc od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie 
świadczenia usługi ochrony ustala się na dzień: 31.03.2015r. (godzina 8:00), z zastrzeżeniem, 
że data ta może ulec przesunięciu, jeżeli Zamawiający stwierdzi taką konieczność. 
 
Punkt IV SIWZ po zmianie:   
1. Termin wykonania zamówienia: 1095 dni licząc od daty podpisania umowy. Rozpoczęcie 
świadczenia usługi ochrony ustala się na dzień: 31.03.2015r. (godzina 8:00), z zastrzeżeniem, 
że data ta może ulec przesunięciu, jeżeli Zamawiający stwierdzi taką konieczność. 
 
Formularz oferty przed zmianą 
3. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w okresie 3 lat licząc od daty zawarcia 
umowy. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
 
Formularz oferty po zmianie 
3. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w okresie 1095 dni licząc od daty zawarcia 
umowy. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
 
§17 ust.1 umowy przed zmianą 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: 3 lata, t.j. od dnia ………… r. do ………………r. 
godz. …….. 
 
§17 ust.1 umowy po zmianie 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: 1095 dni, t.j. od dnia ………… r. do ………………r. 
godz. …….. 
 
Formularz oferty po zmianie stanowi załącznik do niniejszego pisma. 
Wykonawca ma złożyć ofertę na zmienionym formularzu.  
 
Zapytanie Wykonawcy: 
Ad. do umowy : 
Paragraf 3 - błąd w ilości godzin ( rok 2016ma 366 dni ) 
Paragraf 14 - punkt 1 - kara za spóźnienie pracownika i 1/10 wysokość kary proszę o 
wyjaśnienie - w przypadku spóźnienia pracownika jego zmiennik dalej nie opuszcza 
stanowiska - zachowana jest ciągłość pracy. 
Paragraf 16 - tajemnica powinna obejmować również zamawiającego 
Paragraf 18 - co z wypowiedzeniem umowy w przypadku nie płacenia przez zamawiającego 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Paragraf 3  
§17 ust.1 umowy przed zmianą 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: 3 lata, t.j. od dnia ………… r. do ………………r. 
godz. …….. 
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§17 ust.1 umowy po zmianie 
1. Umowa zostaje zawarta na czas określony: 1095 dni, t.j. od dnia ………… r. do ………………r. 
godz. …….. 
 
Paragraf 14 - punkt 1 
Kara za spóźnienie pracownika dotyczy sytuacji gdy nie jest zachowana ciągłość pracy. 
 
Paragraf 16   
Zamawiający nie wyraża zgody na zmiany zapisu §16. 
 
Paragraf 18   
Nie przewiduje się szczególnych rozwiązań w tym zakresie. Obowiązują rozwiązania kodeksu 
cywilnego. 
________________________________________________________________________ 
 
Informujemy, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienie (w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i zmianę zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zapytania odnośnie wyjaśnienia zapisów SIWZ dotyczyły niżej wymienionych kwestii: 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst. jedn. Dz. U. z  2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zwracam się z prośbą 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 
postępowania. 
 
Zapytanie Wykonawcy:  
Uprzejmie proszę o informację czy w przypadku ewentualnej współpracy będzie możliwość 
instalacji naszego oprogramowania do Elektronicznego Rejestru Przebiegu Służby na 
komputerze ochrony. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający wyraża zgodę. 
 
 
W związku ze zmianami treści SIWZ  Zamawiający ustala nowe terminy: 
- termin składania ofert: do dnia 20.02.2015r. do godz. 12:00 
- termin otwarcia ofert: dnia  20.02.2015r. o godz. 12:30 
 
PRZED ZMIANĄ 
Punkt X.15  SIWZ przed zmianą: 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami - należy dostarczyć w zamkniętej kopercie 
opatrzonej danymi (nazwa Wykonawcy, adres) Wykonawcy oraz opisem tematu, którego 
przetarg dotyczy: 
„Oferta przetargowa na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób dla 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,  nr postępowania: 1/ZP/2015,  
nie otwierać przed 19.02.2015r. godz. 12:30” 
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Punkt XVI SIWZ przed zmianą: 
„XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy składać do dnia 19.02.2015r. do godz. 12:00, osobiście lub przez posłańca 
(poczta, kurier) - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych 
kopertach, w siedzibie Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział 
Zamówień Publicznych (pokój 13, budynek czerwony). 
2. Zamawiający, zgodnie z art.84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie 
zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie 
terminu do wniesienia odwołania.   
 
Punkt XVII  SIWZ przed zmianą: 
XVII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  19.02.2015r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział 
Zamówień Publicznych (pokój 13, budynek czerwony). 
 
 
PO ZMIANIE 
Punkt X.15  SIWZ po zmianie: 
Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami - należy dostarczyć w zamkniętej kopercie 
opatrzonej danymi (nazwa Wykonawcy, adres) Wykonawcy oraz opisem tematu, którego 
przetarg dotyczy: 
„Oferta przetargowa na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób dla 
Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku,  nr postępowania: 1/ZP/2015,  
nie otwierać przed 20.02.2015r. godz. 12:30” 
 
Punkt XVI SIWZ po zmianie: 
„XVI. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT 
1. Oferty należy składać do dnia 20.02.2015r. do godz. 12:00, osobiście lub przez posłańca 
(poczta, kurier) - decyduje data otrzymania oferty przez Zamawiającego - w zamkniętych 
kopertach, w siedzibie Zamawiającego: 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział 
Zamówień Publicznych (pokój 13, budynek czerwony). 
2. Zamawiający, zgodnie z art.84 ust.2 ustawy Prawo zamówień publicznych, niezwłocznie 
zawiadamia Wykonawcę o złożeniu oferty po terminie oraz zwraca ofertę po upływie 
terminu do wniesienia odwołania.   
 
Punkt XVII  SIWZ po zmianie: 
XVII.  MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 
1. Otwarcie ofert odbędzie się dnia  20.02.2015r. o godz. 12:30, w siedzibie Zamawiającego:  
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki (ul. Łąkowa 1-2, 80-743 Gdańsk), Dział 
Zamówień Publicznych (pokój 13, budynek czerwony). 
 
 
ZAŁĄCZNIK: 
FORMULARZ OFERTY PO ZMIANIE 
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          Załącznik nr 1 
........................................ 
 pieczątka Wykonawcy              
            
       ........................................................... 
       miejscowość i data 

FORMULARZ OFERTY 
Niniejszym oświadczamy, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego (nr 
postępowania: 1/ZP/2015) na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony 
osób dla Akademii Muzycznej im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku, ofertę przetargową 
składa:  

.................................................................................................................................................... 
     (Nazwa wykonawcy/ów) 
- składamy niniejszą ofertę przetargową we własnym imieniu* 
- jako partner konsorcjum zarządzanego przez* 
…………………………………............................................................ 
(nazwa lidera) 
* niepotrzebne skreślić 
 
1. Potwierdzamy, iż nie uczestniczymy w jakiejkolwiek innej ofercie dotyczącej tego samego 

postępowania.  
2. Oferujemy świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz we wzorze 
umowy. 
 
L.p. Pracownicy,  

którzy  
będą świadczyć usługę 
ochrony 

Ilość godzin 
świadczenia  
usługi  
w okresie  
obowiązy- 
wania  
umowy 
 

Cena 
jednostkowa 
netto  
za jedną 
godzinę 
świadczenia 
usługi 
w okresie 
obowiązy-
wania 
umowy 

Cena jednostkowa 
brutto  
za jedną godzinę 
świadczenia usługi 
w okresie  
obowiązy- 
wania  
umowy 
 

Wartość  
netto 
wykonania  
usługi  
w okresie  
obowiązy- 
wania 
umowy 
 

Wartość  
brutto 
wykonania  
usługi  
w okresie  
obowiązy- 
wania 
umowy 
 

1 Kwalifikowany 
pracownik ochrony 
zatrudniony na 
umowę o pracę w 
pełnym wymiarze 
czasu pracy 
 

26 280 godz.     

2 Kwalifikowany 
pracownik ochrony 
zatrudniony na 
umowę o pracę w 
pełnym wymiarze 
czasu pracy 
 

26 280 godz.     
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3 Nie kwalifikowany 
pracownik ochrony 
zatrudniony na 
umowę o pracę w 
pełnym wymiarze 
czasu pracy 
 

9 855 godz.     

 
                                                                                                                         CENA: 

  

 
wartość brutto = wartość netto + podatek VAT 
 
Podana ilość godzin jest szacunkową i może ulec zmianie w zależności od potrzeb 
Zamawiającego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     ..................................................................................... 
      podpis i pieczątka osoby (osób)  
      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
      lub pełnomocnika 
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          Załącznik nr 1 
          ciąg dalszy 
 
 
3. Zobowiązujemy się zrealizować zamówienie w okresie 1.095 dni licząc od daty zawarcia 
umowy. Oświadczamy, że cena oferty zawiera wszystkie koszty, jakie poniesie Zamawiający 
w przypadku wyboru niniejszej oferty. 
4. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i 
nie wnosimy do niej zastrzeżeń. 
5. Oświadczamy, że w/w Wykonawca spełnia wszystkie warunki określone w Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
6. Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas 60 dni od upływu 
terminu składania ofert. 
7. Akceptujemy warunki umowy, zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 7 do 
Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. W przypadku wyboru naszej oferty 
zobowiązujemy się do zawarcia umowy według przedstawionego wzoru, w wyznaczonym 
przez Zamawiającego terminie. 
8. Oświadczamy, że:  
a) nie zamierzamy powierzyć podwykonawcom części zamówienia*/  
b) zamierzamy powierzyć podwykonawcom następującą część zamówienia, dotyczącą 
zmotoryzowanego patrolu interwencyjnego:*  
..................................................................................................................................................... 
Pozostałą część zamówienia wykonamy osobiści, bez udziału podwykonawców. 
 
c) podajemy nazwy (firm) podwykonawców, na których zasoby powołujemy się na zasadach 
określonych w art.26 ust.2b ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Prawo 
zamówień publicznych, są to:* 
……………………………………………………………………………………………………………………………………. 
* niepotrzebne skreślić 
 
9. Oświadczamy, że posiadamy własne centrum monitoringu pod adresem: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
10. W przypadku wyboru naszej oferty do realizacji w/w zamówienia publicznego umowa ze 
strony Wykonawcy będzie podpisana przez:   
..................................................................................................................................................... 
     (podać imiona i nazwiska oraz stanowiska) 
11. Internet : http:// ............................................................................................. 
12. e-mail ................................ @ 
.....................................tel.:.......................................................,  faks: .................................. 
13. Imię i nazwisko osoby upoważnionej do kontaktów: 
…………………………………………………………..   
            
            
     ..................................................................................... 
      podpis i pieczątka osoby (osób)  
      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
      lub pełnomocnika 
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          Załącznik nr 1 
          ciąg dalszy 
 
 
 
 
W ramach postępowania na świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób 
- przedstawiamy* 
- nie przedstawiamy* 
(niepotrzebne skreślić) 
 
koncepcję wykonania usługi ochrony: 
………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
      …………………………………………………………………. 
      podpis i pieczątka osoby (osób)  
      uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy  
      lub pełnomocnika 
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