Warszawa, dnia 10.01.2019 r.
DZP-361-14 -142/2018

Do wszystkich zainteresowanych

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 Wykonawcy zapytania. Poniżej treść zapytań
i odpowiedzi Zamawiającego.
Zapytanie nr 6
1. Nawiązując do odpowiedzi nr 27 z dnia 8.01.2019 roku, proszę o precyzyjne udzielenie odpowiedzi.
Wykonawca zna ustawę o ochronie osób i mienia i nie ma potrzeby odsyłania wykonawcy do aktów
prawnych. Pytanie dotyczyło niejasnego zapisu. Co oznacza par.16 ust.3 lit.b Umowy? W jaki
sposób wykonawca ma zabezpieczyć teren chroniony przed przedostaniem się na jego obszar osób
nieuprawnionych ? Proszę o precyzyjne udzielenie odpowiedzi. Czynności jakie są podejmowane
w zakresie ew.ujęcia sprawcy są dla wykonawcy jasne. Natomiast zabezpieczenie terenu leży po
stronie Zamawiającego, a nie wykonawcy.
2. Dlaczego Zamawiający nie wykreślił par.16 ust.1 pkt.6 Umowy skoro dokonał modyfikacji w par.7
ust.8 i 9 Umowy?
3. Proszę o bezwzględne i precyzyjne udzielenie odpowiedzi na pytania nr 29,30 gdyż nie określa to
jasno par.16 ust.4 Umowy. Dlaczego Zamawiający nie dokonuje wyjaśnienia kwestii wątpliwych u
wykonawcy.
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Odpowiedzi Zamawiającego:
Ad. 1.
Zamawiający, termin zabezpieczenie terenu rozumie między innymi przez:
a)zamknięcie oraz sprawdzenie poprawności zamknięcia:
- bram,
- furtek,
- drzwi,
- rolet garażowych,
- okien,
- świetlików dachowych,
b) niedopuszczenie wejścia na teren chroniony osób które w sposób widoczny stanowią zagrożenie dla
otoczenia,
c) niedopuszczenie wejścia na teren chroniony osób nieuprawnionych
d) patrolowanie terenu chronionego
e) reagowanie na sygnały alarmowe
Ad. 2
Zamawiający nie ma podstaw do wykreślenia § 16 ust. 1 pkt. 6 umowy, który stanowi iż,
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w przypadkach określonych w Umowie, a także w razie stwierdzenia ósmego
uchybienia w miesiącu w wykonywaniu Przedmiotu Umowy.
Zamawiający wykreślił w umowie w § 7 ust. 8 i 9. W związku z tym Zamawiający wykreślił § 15
ust.2 pkt. 9 oraz § 16 ust. 1 pkt. 5 (patrz pismo DZP-361-9-142/2018 z dnia 08.01.2019 r.).

Ad. 3
Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia z przyczyn leżących po
stronie Wykonawcy w przypadkach określonych w Umowie. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o
terminie rozwiązania Umowy zgodnie z paragrafem 16 Umowy a Wykonawca ponosi odpowiedzialność
przez 72 godziny, od chwili rozwiązania Umowy bez wypowiedzenia.

Zapytanie nr 7
Czy Zamawiający potwierdza, że posterunki od nr 2 do nr 4 oraz wszystkie patrole mają być wyposażone
w paralizator w rozumieniu broni tj. paralizator o średniej wartości prądu w obwodzie przekraczającej
10mA za wyjątkiem ul. Dobra 55 oraz „Biała Willa”.
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Odpowiedź Zamawiającego:
Tak potwierdzamy, za wyjątkiem budynku Dobra 55 oraz budynku Dobra 72.

Ponadto Zamawiający informuje, iż zmienia terminy składania i otwarcia ofert:
Składanie ofert - z dnia 14.01.2018 r. godz. 10.00 na dzień 16.01.2019 r. godz. 10.00
Otwarcie ofert - z dnia 14.01.2018 r. godz. 10.15 na dzień 16.01.2019 r. godz. 10.15.

W imieniu Zamawiającego
mgr Kazimierz Dukaczewski

Pełnomocnik Rektora ds. zamówień publicznych
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