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Wrocław, dnia 20.03.2013  r. 

 
Wykonawcy, którzy pobrali SIWZ 

 
Zmiana  treści siwz i ogłoszenia  

 

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 wpłynęło zapytanie. Poniżej Zamawiający zamieszcza treść 
zapytania wraz z udzieloną odpowiedzą.   

 
Pytanie: 

Czy w ramach uprawnień do przeszukiwania pomieszczeń i obiektów pod kątem zagrożeń spowodowanych  
podłożeniem ładunków wybuchowych oraz ich zabezpieczenia i neutralizacji, wystarczającym będzie złożenie 
oświadczenia w kolumnie 4 załącznika nr 6 stwierdzające, iż wskazany przez Wykonawcę Konsultant ds. 
Bezpieczeństwa posiada doświadczenie od przeszukiwania pomieszczeń i obiektów pod katem zagrożeń 
spowodowanych podłożeniem ładunków wybuchowych oraz ich zabezpieczenia i neutralizacji wynikające ze służby 
w oddziałach antyterrorystycznych. Żądanie uprawnień jest bezpodstawne ponieważ takie dokumenty posiadają 
tylko Służby Mundurowe.  

 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje zmiany w siwz: 
punkt VIII. C. 1.2.) d, który otrzymuje brzmienie: 

 
Posiada/dysponuje osobą – Konsultant ds. bezpieczeństwa o przygotowaniu zawodowym: ukończony kurs 
specjalistyczny o profilu antyterrorystycznym bądź  min. 5 letnie doświadczenie w pracy w oddziałach 
antyterrorystycznych, doświadczenie w przeszukiwaniu pomieszczeń i obiektów pod kątem  zagrożeń 
spowodowanych podłożeniem ładunków wybuchowych oraz ich zapieczenia i neutralizacji; potwierdzoną 
umiejętnością przeprowadzania ewakuacji i powiadamiania służb ratowniczych.    

 
W załączeniu obowiązujący – załącznik nr  6 b 

 
W związku z koniecznością dokonania zmian w ogłoszeniu o zamówieniu opublikowanym w Dzienniku 
Urzędowym Unii Europejskiej, w postępowaniu prowadzonym  na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 
stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) działając na 
podstawie art. 12 a ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 a ustawy Pzp, informuję, iż Zamawiający przesuwa termin składania 
ofert z dnia 26.03.2013 r. na dzień 12.04.2013 r.  

Obowiązujące terminy: 

- termin wnoszenia wadium 12.04.2013 godz. 09.00 
- termin składania ofert  12.04.2013 godz. 09.00 
- termin otwarcia ofert  12.04.2013 godz. 09.30 

 
Pozostałe ustalenia zawarte w siwz pozostają bez zmian.  
                                                                                                         
 
                                                                                                                                Dyrektor ZNiO 
                                                                                                                          (-) dr Adolf Juzwenko 

 



Załącznik nr 6 b 

 
OFERTA NA WYKONANIE ZAMÓWIENIA 

Przetarg nieograniczony nr DZP-2621-4/2013 
o wartości szacunkowej powyżej kwoty określonej w przepisach ustawy prawo zamówień publicznych art. 

11 ust. 8  
 

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 
 
 

Nazwa i adres wykonawcy: 
............................................................. 
............................................................. 
............................................................ 

 
WYKAZ OSÓB, KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ W WYKONANIU ZAMÓWIENIA  

– Konsultant ds. Bezpieczeństwa 

Wykonawca - posiada/dysponuje osobą – Konsultant ds. bezpieczeństwa o przygotowaniu zawodowym: ukończony kurs specjalistyczny 
o profilu antyterrorystycznym bądź  min. 5 letnie doświadczenie w pracy w oddziałach antyterrorystycznych, doświadczenie  w 
przeszukiwaniu pomieszczeń i obiektów pod kątem  zagrożeń spowodowanych podłożeniem ładunków wybuchowych oraz ich 
zapieczenia i neutralizacji; potwierdzoną umiejętnością przeprowadzania ewakuacji i powiadamiania służb ratowniczych.    

 

Imię i 
nazwisko  

Kurs specjalistyczny o profilu 
antyterrorystycznym/  min. 5 letnie 

doświadczenie w pracy w 
oddziałach antyterrorystycznych 

Doświadczenie w  
przeszukiwaniu pomieszczeń i 
obiektów pod kątem  zagrożeń 
spowodowanych podłożeniem 

ładunków wybuchowych oraz ich 
zapieczenia i neutralizacji 

 

(proszę o podanie obiektu, 
opisu akcji) 

potwierdzoną 
umiejętność 

przeprowadzania 
ewakuacji i 

powiadamiania służb 
ratowniczych 

Wykonawca 
dysponuje 

osobą * 

Wykonawca będzie 
dysponował osobą** 

1 2 3 4 5 6 7 

1)  

 

     

2)  

 

     

3)  

 

     

4)  

 

     

5)  

 

     

* jeżeli Wykonawca dysponuje wskazaną w danym wierszu osobą należy wypełnić kolumnę nr 6 
** jeżeli Wykonawca będzie dysponował wskazaną w danym wierszu osobą należy w kolumnie nr 7 podać nazwę podmiotu, który 
udostępnia wskazaną osobę. Do wykazu należy załączyć pisemne zobowiązania wskazanych w kolumnie nr 7 podmiotów do udostępnienia 
osób zdolnych do wykonania zamówienia 
 
 
 
Data ................................          ..................................................... 

podpis osoby upoważnionej 

           do reprezentacji firmy 
 


