
W dniu 28.11.2014 r. od dwóch Wykonawców wpłynęły pytanie dot. postępowania przetargowego 

pn. „Ochrona i dozór mienia Muzeum Gross – Rosen w Rogoźnicy, monitorowanie i kompleksowe 

utrzymanie czystości obiektu i terenu Muzeum w Wałbrzychu” 

Pytania I Wykonawcy: 

Pyt. 1. Czy opieka weterynaryjna ma zakres tylko do okresowych szczepień? Proszę o udzielenie 

informacji o stanie zdrowia psów, czy mają jakieś przewlekłe schodzenia? 

Odp. 1. Pełna opieka weterynaryjna 2 psów służbowych w Muzeum w Rogoźnicy (również w czasie 

choroby psów), w chwili obecnej psy są w dobrej kondycji fizycznej. 

Pyt. 2.  Proszę podać rasę, wiek i wagę psów. 

Odp. 2. Są to mieszańce owczarka niemieckiego, waga ca 40kg. 

Pyt. 3. Jaki rodzaj i jaka marka karmy jest podawana? 

Odp. 3. Dobra sucha karma dla psów. 

Pyt. 4. Proszę o podanie ilości toalet. 

Odp. 4. Ilość toalet – 5 sztuk. 

Pyt. 5. Jaki jest metraż okien? 

Odp. 5. Metraż okien to 150 m2. 

Pyt. 6. Jaki jest metraż wykładzin do prania, oraz ilość i rodzaj tapicerki meblowej? 

Odp. 6. Metraż wykładzin to 500m2 + 3 kanapy i 6 foteli tapicerowanych 

Pyt. 7. Jaki jest metraż terenu do odśnieżania (drogi komunikacyjne i parkingi?) 

Odp. 7. Metraż terenu do odśnieżania to 100 m2. 

Pytania II Wykonawcy: 

Pyt. 1. „Zamawiający wymaga od wykonawcy oświadczenia o następującej treści: 

Oświadczamy, że podpisaliśmy porozumienie w sprawie budowy i eksploatacji alarmowej Centrów 

Odbiorczych Systemów Transmisji alarmów Pożarowych z Komendantem Miejskim Państwowej Straży 

Pożarnej w Wałbrzychu lub Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży woj. Dolnośląskiego we 

Wrocławiu. 

W związku z powyższym prosimy i odpowiedź na następujące pytanie: 

Czy zamawiający dopuszcza podzlecenie usługi monitorowania sygnałów pochodzących z lokalnego 

systemu p.poż zainstalowanego w obiektach Zamawiającego innej firmie, która podpisała 

porozumienie w sprawie budowy i eksploatacji alarmowych Centrów Odbiorczych Systemu Transmisji 

Alarmów Pożarowych z Komendantem Miejskim Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu lub 

Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży woj. Dolnośląskiego we Wrocławiu, a zatem spełnia 

wymogi wynikające z treści oświadczenia. 

Odp. 1. Zamawiający dopuszcza taką sytuację.  

 


