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Wyjaśnienie treści siwz 
 

 

DZP-2621-4/2013 
 

Usługa  całodobowej ochrony obiektów, osób i mienia w formie bezpośredniej ochrony 

fizycznej i elektronicznej w obiektach Zakładu Narodowego im. Ossolińskich we 

Wrocławiu oraz podczas transportów zbiorów organizowanych przez Zakład Narodowy 

im. Ossolińskich  
 

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 

113, poz. 759 z późn. zm.) do  Zamawiającego wpłynęły zapytania. 

 

 

Poniżej Zamawiający zamieszcza treść zapytań wraz z udzielonymi odpowiedziami.   

 

 

Pytanie 1: Czy Zamawiający dopuszcza waloryzację wynagrodzenia umownego o wskaźnik wzrostu rocznej ceny 

minimalnej? 

Możliwość ustalenia w umowie waloryzacji cen, zabezpieczającej wykonawcę przed spadkiem wartości pieniądza 

jest uregulowana w kodeksie cywilnym. Z przepisu art. 3581 § 2 k.c. wynika, że strony mogą zastrzec w umowie , 

ustalenie wg innego niż pieniądz miernika wartości wynagrodzenia wykonawcy. Za zgodną z przepisami 

zamówień publicznych uznaje się waloryzację wynagrodzenia wykonawcy tylko w przypadku, jeżeli klauzula 

waloryzacyjna była umieszczona w treści zawartej umowy, której treść ukształtował zamawiający na etapie 

sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Jeśli takiej klauzuli nie będzie, zamawiający nie 

może jej, po zawarciu umowy , wprowadzić. Wynika to z faktu, że zmiana umowy wprowadzająca waloryzację 

jest niekorzystna dla zamawiającego, powoduje bowiem zwiększenie wynagrodzenia wykonawcy zmieniając 

ofertę wykonawcy i dodatkowo faktu, że potrzebę waloryzacji można było przewidzieć na etapie postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego. Wprowadzenia waloryzacji cen po zawarciu umowy traktowane jest jako 

naruszenie przepisów ustawy. Oznacza to , że brak w umowie klauzuli waloryzacyjnej wskazuje wykonawcy 

konieczność ujęcia ryzyka zmiany cen w cenie oferty. Uprzejmie prosimy o uwzględnienie poniższego zapisu w 

umowie przed złożenie oferty: Strony postanawiają iż , w okresie objętym umową cena usługi może ulec zmianie 

jednorazowo  w roku kalendarzowym w stosunku do ceny umownej ( jw. ) uwzględniając średnioroczny wskaźnik 

wzrostu cen towarów  i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni ustalony przez Główny Urząd Statystyczny 

(opublikowany  w Monitorze Polskim). Prośba nasza podyktowana jest ciągłym wzrostem cen, wynagrodzeń 

pracowników 

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie powyższego zapisu dot. waloryzacji.  

 

Pytanie 2: 
Konwoje – Konwojowanie będą realizować osoby do tego przygotowane i przeszkolone. Czy w zakresie ochrony 

ppoż zbiorów muzealnych i dziedzictwa narodowego czy wystarczy pracownika ochrony fizycznej ( konwojent ), 

jakie przeszkolenia Zamawiający ma na myśli.  

Odp. Zamawiający żąda  dla osób realizujących usługę konwojowania  przeszkolenia w zakresie pracownika 

ochrony fizycznej.  

 

 

 



Pytanie 3: 
Czy konwojowanie i transporty będą z przedstawicielem Zamawiającego? 

Odp. Konwojowanie i transporty odbywać się będą z przedstawicielem Zamawiającego.  

 

Pytanie 4: 
Proszę o określenie, 1000 godzin konwojów ile to szacunkowo wyjazdów konwojowych w odniesieniu do okresu 

ostatnich 24 miesięcy obecnie wykonywanej ochrony 

Odp. Zamawiający, szacuje iż liczba konwojów wyniesie ok. 30. Jest to szacunkowa liczba w okresie 24 m-cy.  

 

Pytanie 5: 
Proszę o określenie 800 godzin transportu ile to szacunkowo transportów w okresie ostatnich 24 miesięcy np w 

odniesieniu do obecnie wykonywanej ochrony. 

Odp. Zamawiający, szacuje iż liczba transportów  wyniesie ok. 25. Jest to szacunkowa liczba w okresie 24 m-cy. 

 

Pytanie 6: 
Czy szkolenia wymagane dla pracowników ochrony Wykonawca może przeprowadzić w trakcie realizacji usługi, 

z zachowaniem norm czasowych zgodnie z wytycznymi Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego z dnia 1 grudnia 2008 r. w sprawie zabezpieczania zbiorów w muzeach przed pożarem, kradzieżą i 

innym niebezpieczeństwem grożącym zniszczeniem lub utratą zbiorów oraz sposobów przygotowania zbiorów do 

ewakuacji w razie powstania zagrożenia? 
Odp. W zawiązku z tym, iż zbiory przechowywane w ZNiO podlegają obowiązkowej ochronie, Wykonawca 

realizujący usługę ochrony musi spełniać wymagania określone w ustawie o ochronie osób i mienia. W przypadku 

posterunku PS 5  Wykonawca może przeprowadzić szkolenie wymagane dla pracowników ochrony zgodnie z 

zachowaniem norm czasowych określonych w Rozporządzeniu MKiDN z dnia 01.12.2008 r.  

 

 
Pytanie 7: 
Czy Zamawiający wymaga broni dla pracowników ochrony? Jeśli tak, jakiej (np. broń palna, paralizator) i na 

których posterunkach. Parametr istotny w celu zgłoszenia wniosków do WPA o przystosowanie magazynów i 

pomieszczeń na broń. 

Odp. Zmawiający wymaga posiadanie broni na posterunku PS 1 – paralizatory. 

 

Pytanie 8: 
Proszę o szczegółowy wykaz środków przymusu bezpośredniego dla każdego posterunku.  

Odp. Poza posterunkiem PS 1 nie przewiduje się wyposażenia pracowników ochrony w środki przymusu 

bezpośredniego. 

 

 

Pytanie 9: 
Jeśli na posterunkach jest wymóg broni p[roszę o informację czy Zamawiający użyczy bez dodatkowych kosztów 

pomieszczenia i czy posiada sejfy certyfikowane do jej przechowywania. 

Odp. Na posterunku PS 1  wymaga się posiadanie broni. Zamawiający użyczy bez dodatkowych kosztów 

powierzchni dla realizacji zamówienia, natomiast sejfy do przechowywania  broni Wykonawca musi zapewnić we 

własnym zakresie i na własny koszt.  

  

Pytanie 10: 
Czy pracownicy grupy interwencyjnej mają być uzbrojeni, jeśli tak, w jaką broń: 

a) Broń palna krótka 

b) Broń palna maszynowa 

Odp. Pracownicy grupy interwencyjnej winni być uzbrojeni co najmniej w broń palną krótką  

 

 

Pytanie 11: 
Proszę o potwierdzenie, które z elementów poniższego wyposażenia musi posiadać grupa interwencyjna: 

a) Pałka wielofunkcyjna 

b) Kajdanki 

c) Ręczny motacz gazu 

d) Paralizator elektryczny bez pozwolenia na broń 

e) Kamizelka operacyjna 

f) Hełm 

g) Kamizelka kuloodporna 

h) Telefon komórkowy  

i) Radiotelefon przenośny 

j) Latarka operacyjna 

k) Opatrunek osobisty 



l) Apteczka 

m) Pojazd osobowy ( inny )oznakowany z lampą reklamową. 

n) Radiotelefon samochodowy z anteną  

Odp. Grupa interwencyjna powinna być wyposażona w środki przymusu bezpośredniego i używać je zgodnie z 

wymaganiami określonymi w art. 37 i 38 ustawy o ochronie osób i mienia.  

 

Pytanie 12: 
Czy w przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie wystarczającym będzie jeśli jeden z członków 

konsorcjum będzie posiadał możliwość odpisu na PFRON, czy też musi to  być lider konsorcjum? 

Odp. W przypadku wspólnego  ubiegania się o zamówienie wysączającym będzie, jeśli jeden z członków 

konsorcjum będzie posiadał możliwość odpisu na PFRON, pod warunkiem, że będzie stroną umowy i będzie 

dokonywać rozliczeń z Zamawiającym.   

 

 

Pytanie 13: 
Proszę o informacje na temat szkoleń dla pracowników ochrony, czy oprócz szkoleń podstawowych i 

uzupełniający w zakresie ogólnym ochrony ppoż, bhp i ewakuacji, które Wykonawca przeprowadzi w ramach 

szkolenia stanowiskowego Zamawiający wymaga innych specjalistycznych. 

Odp. Nie wymaga. 

 

Pytanie 14: 
Czy szkolenia inne niż podstawowe /okresowe jeśli takie są wymagane może przeprowadzić Zamawiający 

(ochrona muzeów)  np. dla inspektorów, kierowników ochrony, Dowódców Zmian, następnie Ci przeszkolą 

pracowników na posterunkach. Czy wiąże się to z kosztami na rzecz Zamawiającego, jeśli tak, jaki jest kosz 

przeszkolenia jednego pracownika lub określonej grupy pracowników? 

Odp. Zamawiający przeszkoli bezpłatnie pracowników Wykonawcy w zakresie znajomości sprzętu i urządzeń 

znajdujących się w obrębie wykonywanej usługi.  

 

Pytanie 15: 
Proszę o potwierdzenie, iż warunek dot. wiedzy i doświadczenia (rozdz. VIII, pkt. C. 1.1 a) zostanie spełniony w 

przypadku przedstawienia wykazu usług zawierającego jedną z opcji – pkt. A lub B: 

 

A. Minimum jedną realizację polegającą na świadczeniu usług bezpośredniej ochrony fizycznej muzeów lub 

innych obiektów, w których zgromadzone są dobra kultury narodowej,  udostępnianych do zwiedzania  

Bądź 

B. Minimum jedną realizację polegającą na świadczeniu usług bezpośredniej ochrony fizycznej jednostek 

podlegających  ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. Nr 5, poz. 24 z późn. zm) podlegających 

obowiązkowej ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 145, 

poz. 1221 z późn. zm.), w której: 

-  ochroną objęte były min. 2 obiekty budowlane, o kubaturze min. 1000 m3 każdy, wyposażone w elektroniczne 

urządzenia zabezpieczające  przed napadem i pożarem,  

- usługa była wykonywana przez okres min. 1 roku nieprzerywanie,  

-  wartość usługi wynosiła  m.in. 500.000 zł brutto 

Pytanie 16: 
Czy zapisy dot. warunku określonego w rozdz. VIII, pkt. C. 1.1 a w zakresie związanym z ochroną obiektów, 

gdzie objęte były min. 2 obiekty budowlane, o kubaturze min. 1000 m3 każdy, wyposażone w elektroniczne 

urządzenia zabezpieczające  przed napadem i pożarem wykonywane przez okres min 1 roku o wartości min. 

500 000 zł brutto dotyczy tylko jednostek podlegających  ustawie z dnia 21 listopada 1996 r. o muzeach (Dz. U. 

Nr 5, poz. 24 z późn. zm) podlegających obowiązkowej ochronie w rozumieniu ustawy o ochronie osób i mienia z 

dnia 22 sierpnia 1997 r. (Dz. U. nr 145, poz. 1221 z późn. zm.) czy też dotyczy muzeów lub innych obiektów, w 

których zgromadzone są dobra kultury narodowej,  udostępnianych do zwiedzania. 

Odp. na pytanie 15  i 16:  
Zamawiający  potwierdza iz, w/w warunek dot. wiedzy i doświadczenia (rozdział VIII, pkt C.1.1 a) zostanie 

spełniony  w przypadku przedstawienia wykazu usług zawierającego jedną z opcji – pkt. A lub B.  

Dla każdej z opcji A i/lub B  należy spełnić warunki dot. objęcia ochroną min. 2 obiektów budowlanych, o 

kubaturze min. 1000 m3 każdy, wyposażonych w elektroniczne urządzenia zabezpieczające  przed napadem i 

pożarem, gdzie usługa wykonywana była przez okres min 1 roku o wartości min. 500 000 zł brutto 

 

 

Pytanie 17: 
Czy usługa konwoju z załącznika nr 1 pkt. II Kalkulacja szacunkowa ma być rozumiana przez wykonawcę jako 

przewóz wartości pieniężnych? Jeśli nie to proszę o informację na czym polega usługa konwoju? 

Pytanie 18: 
W związku z tym, iż realizacja usługi konwoju jest ściśle określona w Rozporządzeniu Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 18 grudnia 1998 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad współpracy 

specjalistycznych uzbrojonych formacji ochronnych z Policją, jednostkami ochrony przeciwpożarowej, obrony 

cywilnej i strażami gminnymi (miejskimi)  (poniżej cytat) 



„§ 5. Transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 0, 2 jednostki obliczeniowej nie wymaga ochrony 

fizycznej i zabezpieczenia technicznego. 

§ 6. 1. Wartości pieniężne powyżej 1 jednostki obliczeniowej transportuje się bankowozem. 

§ 8. Transport wartości pieniężnych nieprzekraczających 1 jednostki obliczeniowej może być wykonywany przez 

osobę transportującą bez udziału konwojenta, pod warunkiem użycia pojemnika specjalistycznego w odpowiedniej 

klasie zabezpieczenia, z uwzględnieniem wymagań określonych w załączniku nr  2 do rozporządzenia. 

§  9. 1.  Konwojowany transport wartości pieniężnych jest chroniony co najmniej przez: 

1) jednego konwojenta — przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 1 do 8 jednostek obliczeniowych, z 

zastrzeżeniem § 7 ust. 2; 

2) dwóch konwojentów — przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 8 do 24 jednostek obliczeniowych; 

3) trzech konwojentów — przy transporcie  wartości pieniężnych  powyżej 24 do 50 jednostek  obliczeniowych; 

4) czterech konwojentów — przy transporcie wartości pieniężnych powyżej 50 jednostek obliczeniowych. 

5.  Przy  transporcie wartości pieniężnych powyżej 24 jednostek obliczeniowych bankowozem typu A należy do 

transportu przydzielić pojazd ubezpieczający. 

6. W przypadku transportowania wartości pieniężnych kolumną  pojazdów  samochodowych,  w  rozumieniu 

przepisów  o  ruchu  drogowym,  należy  do transportu przydzielić dwa pojazdy ubezpieczające, po jednym z 

przodu i z tyłu kolumny, ustalając liczebność grupy konwojowej po dwóch konwojentów na pojazd ubezpieczający 

i po jednym konwojencie na każdy pojazd przewożący wartości pieniężne.” 

bardzo proszę o uszczegółowienie wykazu planowanych konwojów mając na uwadze bardzo duży przedział 

wartości pieniężnych do transportowania tj. określenie ile szacunkowo konwojów( transport wartości 

pieniężnych) będzie mieściło się w poniższych przedziałach wartościowych 

a. nieprzekraczających 0, 2 jednostki obliczeniowej 

b. nieprzekraczających 1 jednostki obliczeniowej 

c. powyżej 1 do 8 jednostek obliczeniowych 

d. powyżej 8 do 24 jednostek obliczeniowych 

e. powyżej 24 do 50 jednostek obliczeniowych 

f. powyżej 50 jednostek obliczeniowych 

Zaznaczamy, że Zamawiający ma obowiązek zgodnie z Art. 29 ustawy Prawo Zamówień Publicznych określenie 

opisu przedmiotu zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący nie budzący wątpliwości. 

Odp. na pytanie 17 i 18: 
Zamawiający nie przewiduje przewozu wartości pieniężnych, lecz przewóz eksponatów muzealnych i innych 

dzieł sztuki.  

 
Pytanie 19: 
Proszę o rozdzielenie 1000 godzin konwojowania na konwoje w poszczególnych przedziałach wartości 

transportowanych, co zapewni rzetelną wycenę usługi. Zasadniczy wpływ na cenę ma wyznaczenie liczby 

konwojentów do poszczególnego konwoju, czego nie odzwierciedla podana przez Zamawiającego liczba 1000 

godzin konwojowania. Wykonawca musi znać, jaką obsadą zrealizuje każdy konwój celem należytego wykonania 

usługi. 

Pytanie 20: 
Proszę o informację jaka jest wartość konwojowanych przedmiotów? 

Odp. na pytanie 19 i 20: Zamawiający przyjmuje 800 godzin konwojów o wartości do 5 jednostek 

obliczeniowych, 200 godzin konwojów o wartości 15 jednostek obliczeniowych. Wartość konwojowanych 

przedmiotów nie przekroczy 15 jednostek obliczeniowych.  

 

Pytanie 21: 
Co Zamawiający rozumie pod pojęciem „ochrona konwoju”? 

Pytanie 22: 
Czy stawka za 1 rbg  ochrony konwoju, o którym mowa w pkt. 3 pdpkt. 5 załącznika nr 1 jest tożsama z usługą 

konwoju, o którym mowa w kalkulacji szacunkowej? 
Odp. na pytanie 21 i 22: Pojecie ochrona konwoju jest tożsama z usługą konwoju. Stawka za 1 rbg ochrony 

konwoju z pkt. 3 ppkt 5 załącznika nr 1 jest tożsama z usługą konwoju w kalkulacji szacunkowej (tabela) 

 

Pytanie 23: 
Proszę o podanie szczegółowego sposobu obliczenia ceny za ochronę obiektów, wystawy, konwoje oraz transport 

dzieł sztuki wg kalkulacji szacunkowej ujętej w załączniku nr 1 do SIWZ. 

Odp. Cenę za ochronę obiektów, wystaw, konwojów oraz transport dzieł sztuki należy obliczyć przez 

wypełnienie tabeli kalkulacji szacunkowej polegające na  przemnożeniu ilości  godz. w tabelach – Kalkulacja 

szacunkowa I i II przez oferowaną przez Wykonawcę stawkę roboczogodziny.  

 

 
Pytanie 24: 
Proszę o informację czy w związku z paragrafem 9 ust. 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. w 

sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty 

mogą być składane, zamawiający dopuszcza aby wykonawcy na potwierdzenie usług nadal realizujących 

wymienionych w wykazie, przedstawili referencje wystawione w okresie 3 lat przed terminem składania ofert, 

potwierdzających ich należyte wykonanie?  



Odp.  
Zgodnie z § 9 ust. 2 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 19.02.2013 r. Wykonawca w miejsce 

poświadczeń, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia, może przedkładać dokumenty potwierdzające 

należyte wykonanie usług , określone w § 1 ust 1 pkt. 3 rozporządzenia Prezesa Rady Mistrzów z dnia 20 grudnia 

2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy oraz form, w jakich te 

dokumenty mogą być składane.  

 

 
Pozostałe ustalenia zawarte w siwz pozostają bez zmian.  

 

 

 

     Dyrektor ZNIO 

(-) dr Adolf Juzwenko 


