Warszawa, dnia 08.01.2019 r.
DZP-361-9-142/2018
Do wszystkich pobierających SIWZ

Dotyczy: zamówienia na usługi społeczne nr DZP-361-142/2018 na: „Ochronę Biblioteki
Uniwersyteckiej oraz pozostałych budynków Kompleksu BUW, Dobra 56/66 (BUW), Dobra 55,
Dobra 68/70 tzw. „Domek Ogrodnika” i Dobra 72 tzw. „Biała Willa”.

Informujemy, że do Zamawiającego wpłynęły od Wykonawców zapytania. Zamawiający udziela
odpowiedzi oraz zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne – instrukcji dla
wykonawców:

Zapytanie nr 2
1) Czy każda roboczogodzina pracownika ma zostać wypracowana w ramach umowy o pracę?
2) Czy Zamawiający wymaga od wykonawcy utrzymywania porządku na posterunkach?
3) W związku z zapisami we Wzorze umowy dotyczącymi kar umownych wnosimy
o obniżenie wysokości kar, jako rażąco wygórowanych o 50%.
Uzasadnienie:
W procedurze udzielania i realizacji zamówień publicznych to zamawiający jest w pozycji
uprzywilejowanej względem wykonawców, umożliwiającej mu narzucanie warunków
dotyczących realizacji zamówienia, jednak powinien on tak ukształtować treść umowy aby
realizacja zamówienia w ogóle była możliwa. Zatem zastrzeganie kar umownych nie powinno
być celem samym w sobie, ale środkiem dyscyplinującym wykonawcę.
Nie można również zapominać, że podstawową funkcją kary umownej jest naprawienie
szkody (zryczałtowane odszkodowanie), a zatem stawka kary umownej nie powinna być
ustalona abstrakcyjnie, lecz z uwzględnieniem przewidywanej szkody, jaka może powstać po
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stronie Zamawiającego. Jednakże postanowienie projektu umowy nie zostało oparte na
powyższych założeniach, stąd wniosek o jego zmianę.
Zaproponowane przez wykonawcę zmiany poprzez obniżenie wysokości kar umownych, ma
z jednej strony zapewnić, iż w dalszym ciągu kary umowne będą spełniały funkcję represyjną,
z drugiej zaś, że zaczną spełniać funkcję odszkodowawczą, a nie „zarobkową”.
4) Wnoszę o modyfikację paragrafu 13 ust. 7.2 poprzez dodanie „ albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej”.
5) W związku z brakiem w treści SIWZ postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 ustawy z
dnia 29 stycznia 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 z późn.zm. dalej: Pzp) w brzmieniu nadanym
przez art. 120 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U.
z 2018 r. poz. 2215, dalej: ustawa o PPK), wnioskujemy o wprowadzenie do treści SIWZ
postanowień odpowiadających treści art. 142 ust. 5 Pzp w jej nowym brzmieniu oraz postanowień
odnoszących się do procedury wprowadzania przedmiotowych zmian w łączącej strony umowie
zgodnie z brzmieniem art. 135 ustawy o PPK tj. postanowień w brzmieniu:
„Niniejsza umowa ulegnie zmianie w zakresie należnego wykonawcy wynagrodzenia, w przypadku
zmiany:
1) stawki podatku od towarów i usług,
2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za pracę,.
3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których
mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych,
- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę.”
6) Prosimy o informację, czy Zamawiający w budżecie na usługę będącą przedmiotem niniejszego
postepowania założył ewentualne kary, które może nałożyć na wyłonionego Wykonawcę.
7) Prosimy o wskazanie terminu rozpoczęcia usługi. Termin jest ważny dla wykonawcy ponieważ
dopiero w dniu podpisania umowy nabywa prawa do składania zamówień na sprzęt, wyposażenie i
inne niezbędne zgody potrzebne na realizacje umowy. Jeśli rozpoczęcie ma być w dniu podpisania
umowy to wykonawca , który obecnie nie świadczy usługi nie ma podstaw do jakichkolwiek kroków
związanych z realizacją umowy.
Odpowiedzi Zamawiającego
Ad. 1. Tak
Ad. 2. Tak
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Ad. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na obniżenie o 50% wysokości kar umownych określonych we
wzorze umowy.
Zdaniem Zamawiającego zastosowane kary umowne nie są wygórowane.
Kara umowna zastępuje odszkodowanie, a ponadto pełni rolę dyscyplinującą. Stanowi to dodatkowy
czynnik mobilizujący Wykonawcę do należytego wykonania zobowiązania.
Ustanowienie tych kar ma na celu zabezpieczenie interesu Zamawiającego i realizacji umowy zgodnie
z udzielonym zamówieniem publicznym.
Kara umowna ma nie tylko charakter odszkodowawczy, ale również represyjny, gdyż jest ona swego
rodzaju sankcją za niewykonanie lub niewłaściwe wykonanie zobowiązań niepieniężnych (wyrok Sądu
Najwyższego z dnia 18 sierpnia 2005 r. w sprawie V CK 90/05, opubl. w M. Prawnym 2005/18/874).
Kodeks cywilny nie definiuje jednak pojęcia rażąco wygórowanej kary, zaś każdorazowo ocena tego,
czy kara jest rażąco wygórowana należy do sądu rozstrzygającego ewentualny spór pomiędzy
Zamawiającym, a Wykonawcą.
W związku z powyższym Zamawiający pozostawia zapisy wzoru umowy bez zmian.
Ad. 4. Zamawiający zmienia § 13 ust. 7 pkt. 2, który otrzymuje brzmienie:
„2)

zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracę,”
Ad. 5. Zamawiający w § 13 ust. 7 Umowy dopisuje pkt. 4 o następującym brzmieniu:
4)

zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych
- na zasadach i w sposób określony w ust. 8 - 21, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty
wykonania Umowy przez Wykonawcę.
Jednocześnie Zamawiający w § 13 po ust. 16 dodaje następujące ustępy o brzmieniu:
17. Zmiana wysokości wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przesłanki, o której mowa w ust. 7 pkt
4, będzie obejmować wyłącznie część wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w odniesieniu do
której nastąpiła zmiana wysokości kosztów wykonania umowy przez Wykonawcę w związku z
zawarciem umowy o prowadzenie pracowniczych planów kapitałowych, o której mowa w ust. 14
ust. 1 Ustawy z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz.U. 2018
poz. 2215).
18. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 7 pkt 4, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
o sumę wzrostu kosztów realizacji przedmiotu umowy wynikającą z wpłat do pracowniczych
planów kapitałowych dokonywanych przez Wykonawcę lub podwykonawcę. Kwota odpowiadająca
zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia pracowników,
o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu umowy.
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19. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 7 pkt 4 Wykonawca wraz z wnioskiem o zmianę
wynagrodzenia przedstawia sposób i podstawę wyliczenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia.
Zamawiający zmienia odpowiednio numerację dotychczasowych ustępów w § 13 Umowy.
- ust. 20 (po zmianie numeracji) otrzymuje brzmienie:
„20.W przypadku otrzymania przez Stronę informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub częściowym
zatwierdzeniu wniosku, Strona ta może ponownie wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 13. W
takim przypadku przepisy ust. 14 - 16 oraz 21 stosuje się odpowiednio”.
Ad. 6. Ww. pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi
społeczne – instrukcji dla wykonawców.
Ad. 7. Zamawiający określił termin wykonania następująco:
Wymagany termin wykonania zamówienia: umowa zostanie zawarta na okres 24 miesięcy (lub do
wyczerpania kwoty, na którą zostanie zawarta umowa) liczony od godziny 08.00 dnia następnego po jej
zawarciu do godziny 08.00 ostatniego dnia 24 miesiąca.
Planowany termin rozpoczęcia usługi 28.02.2019 r. od godz. 08.00.
Zapytanie nr 3
Czy Zamawiający uzna wykonywanie usługi ochrony osób i mienia o wartości 1,5 mln zł za 12 miesięcy
w kilku budynkach użyteczności publicznej na terenie m.st. Warszawy o powierzchni powyżej 30 tys.
m2 w ramach jeden umowy z Zamawiającym.
Odpowiedź Zamawiającego:
Na tym etapie postępowania Zamawiający nie weryfikuje czy Wykonawca spełnia warunki udziału w
postępowaniu określone w Ogłoszeniu o zamówieniu na usługi społeczne.
Zapytanie nr 4
Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) uprzejmie proszę o
sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia)
Odpowiedź Zamawiającego
Zamawiający informuję, że zgodnie z art. 96 ust. 1 ustawy, który ma zastosowanie w przypadku
postępowań o udzielenie zamówienia na usługi społeczne, nie ma obowiązku, aby protokół zawierał
informacje dotyczące wartości szacunkowej zamówienia.
Ponadto Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z dnia 28 lipca 2016 r. poz. 1128) nie
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określa wzoru protokołu postępowania o udzielenie zamówienia na usługi społeczne oraz zakresu
dodatkowych informacji, które mają być zawarte w protokole.
Zapytanie nr 5
1.

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia
przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego jaki i
Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór w załączeniu.

2.

Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyżej pełnego etatu,
Zamawiający oprócz wymogu umowy o pracę w pełnym wymiarze godzin, pozostawia w gestii
Wykonawcy formę zatrudnienia w dodatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego samego
pracownika?

3.

Jeśli Zamawiający dopuści możliwość zatrudnienia powyżej pełnego etatu pracowników
pracujących na podstawie umowy cywilnoprawnej czy przewiduje waloryzację minimalnej
stawki godzinowej na podstawie art. 142 ust. 5 pkt 2 PZP?

4.

Wnoszę o wykreślenie wymogu dotyczącego przedłożenia zaświadczeń o niekaralności z
Krajowego Rejestru Karnego 7 ust.8,9 umowy i zastąpienie zaświadczenia dokumentem w
postaci oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o niekaralności. GIODO z dnia 15.02.2013 w
sprawie żądania informacji z KRK zajęło negatywne stanowisko, które powinno być
przestrzegane przez instytucje Zamawiających. Zaznaczamy, iż wewnętrze zarządzenia
Zamawiającego nie mogą uchylać ustawy, stąd wnioskujemy o uznanie wyłącznie oświadczeń o
niekaralności pracowników złożonych przez Wykonawcę.

5.

Proszę o podanie na jakiej podstawie prawnej wskazanej w par 7 ust 8,9Umowy, Zamawiający
żąda informacji z Krajowego Rejestru Karnego od pracowników Wykonawcy, skoro art.26 ust.1
pkt.1, art.27 ust.1, art.36 ust.1 i 2, art.39 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie
osób i mienia (Dz.U. z 2002 roku Nr 101 poz. 926 z późn.zm.) w związku z par.3 rozporządzenia
Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 roku, w sprawie
dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych,
jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy teleinformatyczne służące do przetwarzania
danych osobowych (Dz.U.Nr 100 poz. 1024) zakazuje wykonawcy żądania od pracowników
pozyskiwania oraz przechowywania informacji z Krajowego Rejestru Karnego. Wobec
powołanej podstawy prawnej, wnoszę o wykreślenie wymogu przedłożenia zaświadczeń o
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego i zastąpienie zaświadczenia, dokumentem w postaci
oświadczenia, złożonego przez Wykonawcę o niekaralności. Ponadto zgodnie z par.2 ust.4 pkt.10
Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 roku w sprawie rodzajów dokumentów,
jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia
publicznego wskazano, iż Zamawiający może żądać wyłącznie wykazu osób, skierowanych przez
wykonawcę do realizacji, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, uprawnień
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itp. Nie można zgodzić się ze stanowiskiem Zamawiającego, że wykonawca jest uprawniony do
pozyskania informacji z KRK i przekazać je Zamawiającemu. Decyzja GIODO w tym zakresie
jest jednoznaczna, wykonawca nie może gromadzić, przechowywać, żądać od pracowników
zaświadczenia z KRK. Może jedynie żądać podpisania oświadczenia o niekaralności. Jak
wskazano we wcześniejszym pytaniu, wewnętrzne zarządzenia Zamawiającego nie mogą uchylać
ustawy. Wobec powyższego wnoszę jak sentencji.
6.

Czy Zamawiający dopuszcza

do realizacji

usługi

osoby z orzeczonym stopniem

niepełnosprawności. Proszę o udzielenie jednoznacznej odpowiedzi, tak lub nie.
7.

Zamawiający w par.2 Umowy, wskazał iż umowa będzie realizowana dnia następnego po jej
podpisaniu. Zamawiający w opisie przedmiotu zamówienia wskazał, iż posterunki mają
obsługiwać pracownicy wyposażeni w broń palną. Odbiór magazynu broni następuje przez KWP
dopiero po podpisaniu umowy w terminie do 30 dni od zgłoszenia. W jaki sposób Wykonawca
ma spełnić wymóg realizacji usługi, jeżeli z powodów niezależnych od wykonawcy KWP nie
odbierze magazynu broni w następnym dniu po podpisaniu umowy. Czy Zamawiający przewiduje
zmianę terminu rozpoczęcia usługi wówczas na wniosek wykonawcy, na podstawie złożonego do
KWP wniosku o odebranie magazynu broni?

8.

Proszę o podanie terminu zakończenia usługi ochrony przez obecnego wykonawcę.

9.

Proszę o wyjaśnienie zapisu w par.4 ust.2 Umowy, w związku z zapisami par.8 ust.2 Umowy, o
dopuszczeniu do udziału podwykonawcy. Czy Zamawiający podtrzymuje zapis par.4 ust.2
Umowy?

10.

Wnoszę o modyfikacjępar.6 ust.4 Umowy, w zakresie: ,,wykonawca przyjmuje na siebie
odpowiedzialność za straty w mieniu poniesione przez Zamawiającego w czasie wykonywania
Przedmiotu Umowy, wynikłe z kradzieży, które zaistniały z powodu niewykonania lub
nienależytego wykonania obowiązków przez pracowników Wykonawcy’’.

11.

Wnoszę o modyfikacje par.12 Umowy, zapisu: ,,Wykonawca oświadcza, że zachowa w
tajemnicy, zarówno w czasie obowiązywania Umowy, jak i po jej upływie wszelkie informacje
pozostające w związku ze stanem bezpieczeństwa kompleksu BIW, z wyjątkiem danych i
informacji, które zgodnie z obowiązującym prawem mogą być ujawnione lub gdy ujawnienia ww.
danych zażąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, jednakże tylko w
niezbędnym zakresie.’’

12.

Proszę o podanie terminu obowiązywania tajemnicy po zakończeniu umowy o której mowa w
par.12 Umowy.

13.

Wnoszę o modyfikację par.13 ust.6 Umowy, w zakresie: ,,w przypadku zwłoki w płatności
wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej wysokości, na podstawie
ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych’’

14.

Wnoszę o wprowadzenie do par.13 ust.7 pkt.4 Umowy, dot.: ,, ,, zmianą dot.zasad gromadzenia
i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4
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października 2018 roku o pracowniczych planach kapitałowych. Zmiana wynagrodzenia
uwzględnia sumę wzrostu kosztów realizacji zamówienia publicznego wynikająca z wpłat do
PPK dokonywanych przez podmioty zatrudniające uczestniczące w wykonaniu zamówienia
publicznego’’. Powyższy zapis wynika z art.135 ust.2 ustawy z dnia 4 października 2018 r. o
pracowniczych planach kapitałowych.
15.

W jakich sytuacjach Zamawiający może nie zatwierdzić wniosku lub częściowo go zatwierdzić?
(par.13 ust.17 Umowy)

16.

Wnoszę o modyfikację par.13 ust.18 Umowy, w zakresie: ,,zawarcie aneksu nastąpi nie później
niż w terminie 30 dni od dnia zatwierdzenia wniosku o dokonanie zmiany wysokości
wynagrodzenia należnego wykonawcy, jednakże aneks, o którym mowa w ust.13 będzie
obowiązywał od dnia jego zawarcia ze skutkiem od dnia wejścia w życie zmian przepisów
będących podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia’’.

17.

Jakie zaniedbania będą podstawą rozwiązania umowy? Proszę o uszczegółowienie katalogu, ze
względu na poważną sankcję jaką Zamawiający sobie zastrzega. Warto tu podkreślić, iż
rozwiązanie umowy jest ostatecznością stąd winny być jasno sprecyzowane naruszenia
stanowiące jej podstawę.

18.

Wnoszę o modyfikacje par.15 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,z tytułu zawinionego niewykonania lub
nienależytego wykonania (…)’’

19.

Wnoszę o modyfikację par.15 ust.2 pkt.1 Umowy, w zakresie: ,,za odstąpienie od Umowy przez
Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w par.13 ust.3 niniejszej umowy, wyliczonego
proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy’’.

20.

Wnoszę o zmniejszenia kar umownych w par.15 ust.2 pkt:
2) z 3000 zł na 1000 zł
3) z 5000 zł na 2000 zł
4) z 10 000 zł na 5000 zł
8) z 2000 zł 200 zł
9) z 500 zł na 100 zł
10) z 500 zł na 100 zł
11) z 500 zł na 100 zł
12) z 500 zł na 50 zł za każdą rozpoczętą minutę spóźnienia powyżej terminu określonego w par.4
ust.2 Umowy. Poprzednia kara jest nieproporcjonalna do kosztu jaki ponosi Zamawiający z tytułu
tej usługi. Koszt usługi 100, a kara za spóźnienie minuty 500. Przykładowo spóźnienie grupy
interwencyjnej 10 minut będzie powodowało karę w wysokości 5000 zł. Warto podkreślić iż
wymagany czas dojazu 7 minut celowo naraża wykonawcę na niespełnienie wymogu. W jaki
sposób w Warszawie wykonawca ma dojechać w czasie 7 minut na wezwanie.
13) z 5000 zł na 1000 zł
7

21.

Niezależnie od przysługującej zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien
tak ukształtować treść umowy, aby realizacja zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt
KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również dążenie do osiągnięcia korzystnych
rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, który negatywnie
wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka
gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca
508/05). Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się
zdrowym rozsądkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy doczynienia
w tym przypadku, w połączeniu z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością
ich dochodzenia przez zamawiającego może prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji
dla wykonawcy, ale być powodem niemożności zrealizowania zamówienia. Podkreślenia
wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do realnego, zgodnego z treścią
zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków a nie stanowić
podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia.

22.

Zamawiający w par.4 ust.2 Umowy, wskazał nierealny czas dojazdu 7 minut na wezwanie? Czy
Zamawiający wymaga grupy interwencyjnej dedykowanej pod kontrakt tylko na potrzeby
Zamawiającego, ustalając taki czas dojazdu. Jest to pytania o tyle istotne, że za spóźnienie grupy
interwencyjnej jest kara 500 zł za każdą minutę.

23.

Proszę o wydłużenie czasu dojazdu GI w par.4 ust.2 Umowy, jeżeli Zamawiający nie wymaga GI
dedykowanej pod kontrakt, w innym przypadku naraża wykonawcę na ponoszenie sankcji,
świadomie mając wiedzę że nie ma możliwości dojechania w godzinach szczytu czy nawet poza
tymi godzinami w czasie 7 minut. Wnioskuję o 15 minut w dzień i 15 minut w nocy.

24.

Wnoszę o wprowadzenie do par.15 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany do
wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń określonych powyżej.
Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia Wykonawcy karą umowną’’.

25.

Wnoszę o wykreślenie par.15 ust.11 Umowy. Wykonawca nie ma prawnych możliwości do
zmuszenia pracownika do poddania się kontroli stanu trzeźwości. Wobec czego nie może
podlegać sankcjom w tym zakresie.

26.

Wnoszę o wprowadzenie do par.16 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwiązać umowę
ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą umówionego
wynagrodzenia’’

27.

Co oznacza zapis par.16 ust.3 lit. b Umowy. W jaki sposób Wykonawca ma zabezpieczyć teren
chroniony przed przedostaniem się na jego obszar osób nieuprawnionych? Jakie ma podjąć
konkretne czynności? Czy ogrodzić obiekt? To chyba leży w gestii Zamawiającego. Proszę o
wyjaśnienie.
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28.

Wnoszę o bezwzględne wykreślenie par.16 ust.1 pkt.6 Umowy. Wykonawca nie ma prawa
dysponować i żądać od wykonawców informacji KRK, poza oświadczeniami pracowników.
Szczegółowe w tym zakresie uzasadnienie zostało wskazane w pytaniu nr 8.

29.

Wnoszę o wykreślenie par.16 ust.4 Umowy. W jaki sposób wykonawca ma ponosić
odpowiedzialność o której mowa w ust.6 Umowy, skoro Zamawiający rozwiązał z nim umowę
bez wypowiedzenia, w sposób natychmiastowy? Na podstawie czego, skoro umowa zostaje
rozwiązana?

30.

Czy rozwiązanie umowy na podstawie par.16 ust.4 Umowy powodu natychmiastowe zejście z
obiektu? Jeżeli nie to w jakim terminie wykonawca ma zejść z obiektu.

31.

Wnoszę o modyfikację par.20 Umowy, w zakresie: ,,Ewentualne spory powstałe na gruncie
realizacji Umowy rozstrzygać będzie sąd powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego
Wykonawcy’’.

32.

Proszę o podanie łącznej wartości nałożonych kar umownych na obecnego wykonawcę.

Odpowiedzi Zamawiającego
Ad. 1.

Tak, ale nie o wzajemnym powierzeniu. Dane, które UW otrzymuje od Wykonawcy

przetwarzane są na podstawie przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych czyli zgodnie z art. 6
ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – oznacza to, że UW jest administratorem
danych, które otrzymuje od wykonawcy i będzie je wykorzystywać w prawnie uzasadnionym celu.
Wynika to nawet z klauzul informacyjnych, które zostały przygotowane przez Urząd Zamówień
Publicznych (UZP). Wytyczne UZP mówią także, iż wykonawca przystępując do postępowania jest
zobowiązany poinformować o sposobach przetwarzania danych osobowych jego pracowników czy
podwykonawców.
W niniejszym przypadku po zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty należało
będzie podpisać stosowną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, w ramach której to
UW będzie powierzał Wykonawcy, dane utrwalone w postaci monitoringu wizyjnego czy inne dane
osobowe po przeprowadzonej analizie.
W załączeniu Zamawiający przekazuje wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.
Ad. 2. Nie
Ad.3. Nie
Ad.4. Zamawiający wykreśla z § 7 Umowy ust. 8 i 9.
Zamawiający zmienia odpowiednio numerację dotychczasowych ustępów w § 7 Umowy.
- ust. 15 (po zmianie numeracji) otrzymuje brzmienie:
„15. Zmiana Pracownika dokonana zgodnie z ust. 14 skutkuje zmianą załącznika nr 5 do Umowy
i nie wymaga zawierania przez Strony aneksu do Umowy”.
Ad.5. Zamawiający wykreślił z § 7 Umowy ust. 8 i 9.
Ad.6. Nie
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Ad.7. Zamawiający nie przewiduje zmiany terminu rozpoczęcia usługi na wniosek Wykonawcy.
Ad.8. Usługa zakończy się 28.02.2019 r. godz. 8.00.
Ad.9. Zamawiający zmienia § 4 ust. 2, który otrzymuje następujące brzmienie:
„2.Wykonawca zobowiązuje się do wysyłania uzbrojonych grup interwencyjnych na każde
sygnalizowane przez pracowników ochrony zdarzenie z czasem dojazdu do miejsca zdarzenia nie
dłuższym niż 7 minut”.
Ad.10. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.11. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.12. Do momentu pisemnego zwolnienia z tego obowiązku przez Zamawiającego.
Ad.13. Zamawiający wyraża zgodę. Wobec tego § 13 ust. 6 Umowy otrzymuje następujące brzmienie:
,,W przypadku zwłoki w płatności wykonawcy przysługuje prawo dochodzenia odsetek w ustawowej
wysokości, na podstawie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych”.
Ad.14. Patrz odpowiedź na zapytanie 2 pytanie 5.
Ad.15. W przypadku braku porozumienia opisanym w § 13 ust. 13 Umowy.
Ad.16. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.17. Dokładnie określa to § 16 Umowy.
Ad.18. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.19. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.20. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.21. Patrz odpowiedź na zapytanie 2 pytanie 3.
Ad.22. Wymagany przez Zamawiającego czas dojazdu wiąże się z tym, iż Zamawiającemu zależy na
jak najszybszym podjęciu działań przez grupę interwencyjną
Ad.23. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.24. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.25. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad.26. Zamawiający nie wyraża zgody.
Ad. 27. Proszę o zapoznanie się z Ustawą z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia
Ad.28. Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie § 16 ust. 1 pkt. 6 Umowy.
Ad.29.Określa to jasno § 16 ust. 4 Umowy.
Ad.30. Określa to jasno § 16 ust. 4 Umowy.
Ad.31. Zamawiający nie wyraża zgody
Ad.32. Ww. pytanie nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia o zamówieniu na usługi
społeczne – instrukcji dla wykonawców.
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Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany treści Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne –
instrukcji dla wykonawców w następującym zakresie:
1. Zamawiający wykreśla ze wzoru umowy:
1) § 15 ust.2 pkt. 9
„9) za nieprzedstawienie informacji z Krajowego Rejestru Karnego, o której mowa w § 7 ust. 8
Umowy – w wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki”
2) § 16 ust. 1 pkt. 5
„5) gdy w terminie 15 dni roboczych Wykonawca nie złożył dokumentów określonych w § 7
ust. 8 Umowy”.
2. Zamawiający zmienia art. 3 § 1 ust. 11 Ogłoszenia o zamówieniu na usługi społeczne – instrukcja
dla wykonawców
było:
„11.Zamawiający wymaga aby Wykonawca posiadał własne uzbrojone grupy interwencyjne, które
będą wysyłane na każde sygnalizowane przez pracowników ochrony zdarzenie z czasem dojazdu
do miejsca zdarzenia nie dłuższym niż 7 minut".
powinno być: (po zmianie)
„11. Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał uzbrojone grupy interwencyjne, które będą
wysyłane na każde sygnalizowane przez pracowników ochrony zdarzenie z czasem dojazdu do
miejsca zdarzenia nie dłuższym niż 7 minut".
3. Zamawiający mienia w „Opisie przedmiotu zamówienia” ust. 4 (na stronie 17)
było:
„4. Wysyłania własnych uzbrojonych grup interwencyjnych na każde sygnalizowane przez
pracowników ochrony zdarzenie z czasem dojazdu do miejsca zdarzenia nie dłuższym niż 7 minut”
powinno być: (po zmianie)
„4. Wysyłania uzbrojonych grup interwencyjnych na każde sygnalizowane przez pracowników
ochrony

zdarzenie

z

czasem

dojazdu

do

miejsca

zdarzenia

nie

dłuższym

niż 7 minut”.
4. Zamawiający dopisuje w formularzu oferty ustęp o następującym brzmieniu:
„Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO1)
wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu
ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*
1)

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w

sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie
o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).
* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego
dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art.
11

13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści
oświadczenia np. przez jego wykreślenie)

W załączeniu Zamawiający przekazuje aktualny formularz oferty oraz wzór umowy.

W imieniu Zamawiającego
mgr Kazimierz Dukaczewski

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych
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