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Kraków, dnia 23 maja 20l 4r'
Do wszystkich Wykonawców

DoĘczy. postępowania prowadzonego w trybie przetąrgu n ieogratt iczonego, :godnie
z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r' Prawo ząmówień publicznych' (tj. Dz'
U. z 20] 3 r., poz- 907, z późn. zm.)' którego przedmiotem jest wyłonienie Wykonawcy
w ząkresie świadczenia usługi ,,ochrony osób i mienia orąz monitorowania systemów
alarmowych w obiektach prokuratur okręgu krakowskiego''
Pvtanie I
Proszę o podanie zakresu prac związanego Z \Ą}posaŹeniem Prokuratury Rejonowej
w MyślenicachW System alarmowy:
- Specyfikacj i Urządzeń Systemu Alarmowego;
_ Ilościpomieszczen podlegających Zabezpieczeniu.
Odpowiedź:
Wykonawca zarnontuje i podłączy do posiadanego już przez Zamajwiającego systemu
alannowego na własny koszt tylko nadajnik GSM do systemu monitorowania
Wykonawcy.

W związku z powyższyln Zamau,iający działając na podstawie

ar1. 38, ust. 4

ustawy Z dnia 29 stycznia 2004 Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity z 2013
roku Dz. U . z 2013 r. poz. 907 z późn. zm') dokonuje modyfikacji treśćSpecyfikacji
Istotnych Warunków Zamówienia usuwając zapis:
w Rozdziale II w

',

pkt.l SIWZ

W przypadku jednej z jednostek - Prokuratury Rejonowej w Myślenicach

Wykonawca dodatkowo na własny koszt wyposaży ją w system alarmowy i podłączy
go do systęmu monitorowania Wykonawcy''

w Załacznik nr 1 do SIWZ _ wzór umowv.

ws

3 ust. 2 pkt. b

Prokuralura okręgowa

w Krokowie, l|ytlziat VII Budżelowo-Administracyjny
Ul. Mosięż,ricza 2' 30-965 Kłakółł;teL +4812-619-60-09, faks +48I2-4I1-95-19;
www.krakow.po.gov.pl
e-rngil:
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Pytania i odpolviedzi oraz n<xlyJikacja SII|Z _ navyłonienie ||'ykclnawcy

w zakresie ttslugi ,,ochrony osób
mienią orąz monitorowtni(l systemów alatmovych w obiektach prcłklłt'ątllrokrę8ll krako\|skie8o"

''

b)

Wykonawcy

Wyposażenie Prokuratury Rejonowej w

w

system alarmowy

i jego

'

i

Myślenicach na koszt

podłączenie do systemu monitorowania

Wykonawcy''

Jednocześnie Zamawiajqcy informuje' iż powyższe p),ltnia i orlpowiedzi oraz
modyJikacja SIWZ, stunowiq jej integralnq część,a prł tym z uwagi na ich zakres
i charakter oraz termin wprowadzenia nie wpływttjt1 n konieczność przedłużenia
terminu skłodania oferl.
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Prukurgturur ()kręgowc w Rrakowie, Wrdziol l/II Budżetowo-Administroc1jny
UI. Mosiężłliczl 2' 30-965 Kraków; tel. +4812-619-60-09, filks +4812-411-95-19;
e-mail: zumowieniapubliczndfr'krukołł.llo.gov.pl włłw.krakow.po.gov.pl
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