Piła, dnia 20.10.2016r

ZAWIADOMIENIE
Zamieszczono na stronie internetowej Muzeum Okręgowego w Pile : www.muzeum.pila.pl
Dotyczy :
Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na :
Wykonywanie usługi ochrony obiektów, osób i mienia Muzeum Kultury Ludowej w Osieku
nad Notecią. Oddział Muzeum Okręgowego w Pile.
opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 324583 – 2016 z dnia 17.10.2016r
W toku prowadzonego postępowania do Zamawiającego złożono wnioski o wyjaśnienie treści
SIWZ. Zamawiający zgodnie z art. 38 ust. 1 ustawy Pzp oraz postanowień zawartych w
rozdziale II pkt. 5 - Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia ( dalej SIWZ ) udziela
wyjaśnienia :
1. Zamawiający na str. 8 SIWZ w Warunkach udziału w postępowaniu wymaga od
wykonawcy posiadania polisy OS na kwotę co najmniej 8 000 000,00 zł. Jednocześnie:
- w par. 5 projektu umowy polisa jest na 10 000 000,00 zł,
- w oświadczeniu zgodnie z zał. nr 2 polisa jest na 10 000 000,00 zł.
prosimy o wyjaśnienie na jaką kwotę polisy OC wymaga zamawiający?
Odp.
Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej
działalności gospodarczej na kwotę 8.000.000 zł. Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ i
ogłoszenia w tym zakresie.
2. Zwracamy uwagę, iż ust. 4 lit. b) w par. 12 projektu umowy jest niezgodny z obecnie
obowiązującymi przepisami Ustawy prawo zamówień publicznych. Zgodnie z art. 4
ust. 1 ppk. 2) Ustawy z dnia 22 lipca 2016r. o zmianie ustawy o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2016 poz. 1265) zmienia
się treść art. 142 ust. 5 pkt. 2 Ustawy prawo zamówień publicznych: "2) wysokości
minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej,
ustalonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę".
Odp.
Zamawiający dokona zmiany treści SIWZ i ogłoszenia w tym zakresie.
Zmiany treści SIWZ.
Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp dokonuje zmiany w treści specyfikacji
istotnych warunków zamówienia w następujący sposób :
1. W załączniku Nr 2 Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu w
pkt. 2 zmienia się :

2. W zakresie sytuacji ekonomicznej* :
Oświadczam/y, że posiadam ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu
prowadzenia działalności gospodarczej na sumę 8.000.000 złotych.
2. W załączniku Nr 6 – Wzór umowy zmienia się :
1) W § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie :
1

2. Wykonawca oświadcza, że odpowiedzialność cywilna wynikająca z działalności
gospodarczej w zakresie ochrony osób i mienia objęta jest polisą ubezpieczenia
odpowiedzialności cywilnej – wystawioną na jego rzecz przez …………………… na sumę
gwarancyjną 8.000.000 złotych.
2) W § 12 ust. 4 lit. b) otrzymuje brzmienie :
b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r.
o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Dyrektor Muzeum Okręgowego w Pile
Ziemowit Niedźwiecki
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