
      Ostrowiec Świętokrzyski, 17 grudnia 2020 r. 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę osobową 
oraz monitoring obiektów należących do Miejskiego Centrum Kultury w Ostrowcu 
Świętokrzyskim w 2021 r., prowadzonego w trybie zamówienia publicznego  na 
usługi społeczne o wartości poniżej progów określonych na podstawie art. 138g 
ustawy Pzp zgodnie z procedurą, spełniającą wymogi określone w art. 138o ust 2- 4 
ustawy Pzp (ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych). Kod 
CPV: 79700000-1 do 79721000-4. 

Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że 16 grudnia 2020 
r. Agencja Ochrony Osób i Mienia CERBER, ul. Sienkiewicza 7/1, 27-500 Opatów, 
przedstawiła następujące wyjaśnienie - Agencja Ochrony Osób i Mienia CERBER 
posiada siedzibę w Ostrowcu Świętokrzyskim w wynajmowanym lokalu użytkowym 
przy ul. Bałtowskiej 359H; Wykonawca przedstawił Zamawiającemu umowę najmu 
ww. lokalu z 30 września 2019 r. potwierdzoną przez Urząd Skarbowy w Opatowie. 
Siedziba nie jest wpisana do KRS, ponieważ panuje pandemia COVID-19. 

 Miejskie Centrum Kultury w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje również, że 
17 grudnia 2020 r. Biuro Ochrony Spartan Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 45, 27-400 
Ostrowiec Świętokrzyski, złożyło wyjaśnienia dotyczące kalkulacji ceny: 

1) całodobowej ochrony osobowej budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury,                   
ul. Siennieńska 54, konserwacja systemu monitoringu w OBK przy                               
ul. Siennieńskiej 54 – etat 2800,00 zł + ZUS pracodawcy wynosi 3360,00 zł 
minus dotacja PFRON = 1160,00 zł 
1160,00 zł/norma godzin miesięcznych 168 = 6,90 zł netto – koszt 
roboczogodziny na podstawie umowy o pracę, 

2) monitoringu elektronicznego i interwencji w budynku CTH przy                                       
ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, monitoringu wizyjnego i elektronicznego oraz 
interwencji w muszli koncertowej w Parku Miejskim, konserwacji oraz napraw 
systemu monitoringu w budynku CTH przy ul. Świętokrzyskiej 6 i 6a, 
konserwacji systemu monitoringu w muszli koncertowej w Parku Miejskim – 
Wykonawca informuje, że posiada własną grupę interwencyjną, własną stację 
monitorowania alarmów, własną stację wideo-nadzoru i wideo-weryfikacji, 
własny serwis techniczny, każdy przychód z tych zleceń nawet 0,01 zł jest 
jego przychodem.  

       Zatwierdzam 

             Jacek Kowalczyk 

       Dyrektor MCK


