
      Ostrowiec Świętokrzyski, 18 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 18 grudnia 
2020 r. Biuro Ochrony Spartan Sp. z o. o. Aleja Jana Pawła II 45, 27-400 Ostrowiec 
Świętokrzyski zostało ponownie wezwane do przedstawienia kalkulacji ceny: 

1) całodobowej ochrony osobowej budynku Ostrowieckiego Browaru Kultury,                   
ul. Siennieńska 54, konserwacja systemu monitoringu w OBK przy                               
ul. Siennieńskiej 54, 

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, 

w związku z wymogiem zawartym w pkt. I.11. specyfikacji (załącznik nr 1 do 
ogłoszenia z 1 grudnia 2020 r.), aby do wykonania przedmiotu umowy został 
skierowany personel, którego wynagrodzenie za pracę jest równe lub przekracza 
równowartość minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa                                       
w Rozporządzeniu Rady Ministrów z 16.09.2019 r. w sprawie minimalnego 
wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 r. (Dz. 
U. 2020 r., poz. 1596). 

 Zamawiający uznał, że przedstawiona przez Biuro Ochrony Spartan w piśmie 
z 17 grudnia 2020 r. kalkulacja jest niejasna i nie zawiera takich elementów jak np. 
urlopy i godziny nocne. Nie zawiera liczby etatów niezbędnych do zabezpieczenia 
ochrony osobowej w OBK.  

 Biuro Ochrony Spartan zostało wezwane do przedstawienie wszystkich 
składników wynagrodzenia obowiązujących w umowach o pracę pracowników 
zatrudnionych w OBK (zgodnie z Kodeksem Pracy) i poproszone o operowanie 
kwotami brutto. 

 Zamawiający wyznaczył termin na przedstawienie wyjaśnień do 21 grudnia 
2020 r. 
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