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Dotyczy: postgpowania na uslugi spoleczne i inne szczeg6lne uslugi o wartoSci mniejszej niZ

wyrtzonaw zlotych r6wnowartoS6 kwoty 750 000 euro:

Ochrona obiekt6w i mienia Zarz1du Dr6g Miejskich w 2020 roku.
Numer postgpowania: ZDMIUMIDZP I9O/I-JS /2/ 19.

Miasto Stoleczne Warszawa - Zarzqd Dr6g Miejskich odpowiada na pytania zadane

przez Wykonawcg oraz zmienia treS6 ogloszenia o zam6wieniu.

Pytanie L:
Czy Zamaw\ajqcy wyra2a zgodE na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia

przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zar6wno Zamawiaiqcego jaki i
Wykonawcy,w zwrqzku z obowiqzuj4cymi przepisami RODO. Wz6r w zalqczenitt.

OdpowiedZ:
Z uwagi na r6wne traktowanie Wykonawc6w dane osobowe muszq by6 przetwatzane na

podstawie osobno zawatej umowy powierzeni a przetwarzania danych osobowych zgodnej z

aktualnym wzorem obowi4zuj4cym w Zarz4dzie Dr6g Miejskich.

Pytanie 2:
Czy ZamawiajEcy dopuszcza do realizacji uslugi osoby z orzeczonym stopniem

niepelnosprawnoSci?
OdpowiedZ:
Zgoanie z art.33 ust. 2 Ustawy o ochronie os6b i mienia (Dz. U. z 2OI8 r. poz 2142)

pracownicy zatrudnieni przez Wykonawcg muszq by6 osobami wpisanymi na listq

kwalifikowanych pracownik6w ochrony fizycznej lub kwalifikowanych pracownik6w

zabezpieczenia technicznego, w zwtqzku z tym nie mog4 by6 osobami niepelnosprawnymi.

Dla pbzostalych 5 os6b ZamawiajEcy nie warunkowal wykonywania zam6wienia od stopnia

sprawnoSci os6b realizuj4cych uslugi. Zamaw\aj4cy zaznacza, 2e osoba, kt6rej stopieri

p^"lnorpru*noSci nie wptywa na jakoSd wykonywania zadan w realizowanej ustudze jest

Zatrudniana przez Wykonawca, ktSry jest odpowiedzialny za realizacjq uslugi zgodnie z

warunkami zaw artei umowy.

Pytanie 3:
N; jakiej podstawie Zamawiaj4cy opisuje czynnoSci prac gospodarczych dla

kwaliiikowanych pracownik6w ochrony w odniesieniu do przedmiotu zam6wienia ,, ochrona

obiekt6w i mieni-a" opartej na Ustawie ochrony os6b i mienia. Ustawa nie naklada na

pracownik6w takich obowi4zk6w w trakcie zadah ochronnych.

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy zmienia zapisy opisu przedmiotu zam6wienia:

zamiast:



,,a)wykonywania bez dodatkowego wynagrodzenia doraZnych prac gospodarczych zleconych
przez Zamaw iaj1cego w szczeg6lnoSci :

- uftzymanie czystoSci w okresie letnim dr6g dojazdowych, parking6w oraz teren6w
zielonych,
- w okresie jesiennym grabienie liSci,
- w okresie zimowym w przypadku wystgpowania opad6w Sniegu lub gololedzi ci1gle
od5nieZanie oraz zwalczanie gololedzi poprzez posypywanie sol4
i piaskiem ci4g6w komunikacyjnych (chodnik6w, schod5w) dr6g dojazdowych
oraz parking6w,
- wykonywanie innych prac dotycz4cych utrzymania czystoSci wskazanych przez
Zamawrajqcego."
wpisuje sig:

,,4) wykonywania bez dodatkowego wynagrodzenia innych poleceri Zamawiajqcego w
szczeg6lnoSci dotycz4cych utrzymania ladu na stanowisku pracy zgodnie z obowi4zuj4cymi
przepisami BHP."

Pytanie 4:
Czy Wykonawca musi miei w KRS
zaznaczamy,2e Ustawa o ochronie os6b i

dzialalnoSd na prace gospodarcze i porzEdkowe
mienia nie obejmuje takich czynnoSci.

OdpowiedZ:
Wykonawca musi miei w KRS
ochrong os6b i mienia.

wpisan4 dzialalnoSd objgt4 przedmiotem zam6wienia d.

Pytanie 5:
Wnosimy o modyfikacjg formierza cenowego i wydzielenie prac gospodarczych, gdzie cena
jest objgta innym VAT (prace porz4dkowe zewngtrzne).
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wyraZazgody na dokonanie modyfikacji w proponowanym zakresie.

Pytanie 6:
W jakim celu SIWZ zawierazapis
,,pracownik ochrony fizycznej - 4 osoby- nie dotyczy - 5 lat doSwradczenia w pracy
polegaj4cej na ochronie mienia w formie bezpoSredniej ochrony fizycznej - poditawi
dysponowania (umowa o pracg);"
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy zawafl przedmiotowy zapis ze wzglgdu na fakt, 2e nie wszyscy pracownicy
maj4 byd wpisani na listg kwalifikowanych pracownik6w ochrony fizycznej.

Pytanie 7:
Czy wszyscy pracownicy posterunk6w za wyj4tkiem punktu udzielania informacji maj4 by6
wpisani na listg kwalifikowanych pracownik6w ochrony fizycznej?
OdpowiedZ:
Zgodnie z wymaganiami Zamawiaj4cego opisanymi w ogloszeniu czterech pracownik6w
posterunk6w nie musi byd wpisanych na listg kwalifikowanych pracownili6w ochrony
fizycznej.

Pytanie 8:
Czy posterunki 12 godzinne 7.00-19.00 i patrol 19.00-7.00 majE funkcjonowa6 we wszystkie
dni tygodnia?
OdpowiedZ:
Zgodnie z wymaganiami Zamawiaj4cego opisanymi w SIWZ, posterunki 12 godzinne 7.00-
19.00 i patrol 19.00-7.00 w siedzibachZDM przy ul. Chmielnej l2OA oraz Chmielnej 124 nie



funkcjonuj4 w soboty, niedziele, Swigta i dni wolne od pracy obowi4zuj4ce w ZatzqdzieDr6g
Miejskich.

Pytanie 9:
Co bgdzie podstaw4 wprowadzenia aneksu zmiany warunk6w zawartei umowy w przypadku

wl4czeniado systemu dozoru terenu przy ul. Pr4dzyriskiego 15 tj.
- co bgdzie podstaw4 naliczania faktury
- czy cenabgdzie negocjowana
- jakie wyliczenia zastosuje Zamawiajqcy do okreSlenia wynagrodzenia
- gdzie Wykonawca ma wskazaf ceng zaten wariant w formularzu cenowym
Zaznaczarsy Ze dodatkowe warunki socjalne i sanitarne ( str626wka TOI TOI) wygeneruj4

dodatkowe koszty, kt6re nie bqdq adekwatne do ceny oferty podstawowej

( bez post. Pr4dzyriskiego ).
OdpowiedZ:
Z Opisu przedmiotu zam6wienia wykreSla sig poniZszy zapis:

,,UWAGA:
Zamawiaj4cy zastrzegaw 2020 roku moZliwoS6 wl4czenia do systemu dozoru catodobowego

obiekt ZDMr: teren parkingu przy ul. Pr4dzyriskiego 15. W ramach tego zam6wienia

Wykonawc a zobowiqzany bgdzie zapewnii na terenie parkingu przy

ul. Pr4dzyt'rskiego 15

- pori"runef staly wyposazony pruez Wykonawca w budkg wartownicz4 z zasilaniem

elektrycznym oraz niezbgdne Srodki l4cznoSci oraz toaletg typu ,,ToiToi" wyposaZon4 w

wodg;
- dyZur calodobowy, pelniony pruezjednego pracownika na zmianie,

- dodatkowy patrol na terenie obiektu: sluZba wieczorowo - nocna, petniona przezjednego

pracownika na zmianie w godz. 1900 - 700,

itermin objEcia calodobow4 ochron4 ustalony zostanie przez ZDl|d w 2O2O r. po wykonaniu

remonru oraz prac modernizacyjnych). Zamawiaj4cy przewiduje mo2liwoS6 wprowadzenia

aneksem zmiany warunk6w zawartej umowy w przypadku wt4czenia do systemu dozoru

terenu przy ul. Pr4dzyriskiego 15."

Pytanie 10:
proszg o podanie szacunkowej liczby roboczogodzin do wypracowania na wszystkich

posterunkach w skali 12 miesigcy celem zachowania jasnoSci opisu i okreSleniu

jednoznacznego parametru oceny ofert (nie wliczaj4c posterunku Pr4dzyriskiego)

Odpowiedf:
Zgoanre z Opisem Przedmiotu Zam6wienia Zamawiajqcy wymaga: ,,Wykonawca ptzed

zloZeniem 
-of"rty 

zobowiqzany jest do zapoznania sig z obiektami,

w kt6rych doz6r os6b i mienia jest przedmiotem zam6wienia. Wizja lokalna nast4pi po

uprzednim ustaleniu terminu z osob4 do kontakt6w w sprawach technicznych ze strony

Zamawiajqcego". Wykonanie tego zalecenia bgdzie pomocne dla okreSlenia przez

Wykonawca liczby roboczogodzin do wypracowania na wszystkich posterunkach zgodnie z

warunkami zawaftymi w Opisie Przedmiotu Zam6wienia.

Pytanie Ll:
Czy psy s4 po szkoleniach (iakie ) i nale?y uczestniczyi w szkoleniach?

OdpowiedZ:
Psy nie s4 po szkoleniach i nie naleZy uczestniczyd w szkoleniach.

Pytanie 12:
Czy psy s4 na uwigzi czY w klatkach?



OdpowiedZ:
Psy s4 w klatkach.

Pytanie 13:
Czy psy posiadaj4 metrykg zdrowia, byly dotychczas objgte opiek4 weterynaryjn4 i s4
zdrowe.
OdpowiedZ:
Psy posiadajEksiq2eczki zdrowia, s4 objgte opiek4 weterynaryjn4 i s4 zdrowe.

Pytanie 14:
w jakim wieku sa psy i jak4 posiada wagg ( dane do naliczeniawyzywienia).
Odpowiedi:
Pies I data urodzenia20l4; waga 5 kg;
Pies II data urodzenia2Ol5; waga 30 kg.

Pytanie 15:
Czy sE psy kt6re posiadaj4 szczeg6ln4 dietg.
OdpowiedZ:
Nie ma ps6w posiadaj4cych szczeg6ln4 dietg.

Pytanie 16:
Jaki jest szacunkowo miesigczny koszt karmy dla ps6w.
Odpowiedf:
Zamawiaj4cy nie posiada wiedzy na temat szacunkowych miesigcznych kosztSw karmy dla
ps6w, gdyZ wszelkie koszty zwiEzane z zakupem karmy dla ps6w w okresie trwania umowy
na wykonanie przedmiotu zam6wienia ponosi Wykonawca.

Pytanie 17:
Jaki byt koszt utrzymania jednego psa w okresie jednego roku ( ostatni rok )
Odpowiedi:
Zamawiaj4cy nie posiada wiedzy na temat szacunkowych koszt6w utrzymania jednego psa,
gdyL wszelkie koszty zwr1zane z utrzymaniem ps6w tzn.: koszty weterynarza, koizty
szczepien, koszty odrobaczania, koszty leczenia itp. ponosi wykonawca.

Pytanie 18:
Jak psy reaguj4 na nowe osoby, czy kahdy mole podejS6 do psa.
OdpowiedZ:
Psy reaguj4 odpowiednio na nowe osoby, jeheli psy znajdujq sig w klatce - ka1dy mo1e
podej56 do klatki w kt6rej przebpva pies.

Ad. 11- 18)
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zam6w ienia Zamawiaj4cy w ymaga:
,,Kwalifikowani pracownicy ochrony petni4cy funkcjg ochrony obiekt6w siedzib ZDM
w trakcie realizacji niniejszego zam6wieni a zobowi4zani s4 do:
- systematyczne5o Zywiema karm4 (karma sucha, karma w puszkach) ps6w znajduj4cych sig
w siedzibie Zamawiaj4cego przy ul. Norecki ej 4/6 w iloSci 2 psy,

- wszelkie koszty zwiqzane z zakupem karmy dla ps6w w okresie trwania przedmiotu
zam6wienia ponosi Wykonawca,

- wypuszczania ps6w na teren ochranianego obiektu, po opuszczeniu obiektu przez
pracownik6w nale2y do Wykonawcy,



- wszelkie koszty zwiqzane z \ftzymaniem ps6w tzn.: koszty

koszty odrobaczania, koszty leczenia itp. ponosi Wykonawca'

- Zamawiaj1cy zastrzega 2e hczba ps6w znajduj4cych sig w

moze ulec zwigkszeniu,"

Pytanie 19:

Czy pozvtolenie radiowe ma by6 typu dyspozytorskiego ?

OdpowiedZ:
Pozwolenie radiowe ma byd typu dyspozytorskiego

weterynarza, kosztY szczePien,

obiektach Zamawiajqcego nie

pracownika we centrum alarmowym do ci4gtej obserwacji

zapis sygnal6w wizyjnych odbyr'va sig na utz1dzeniach

Pytanie 20:
Co obejmuj e pozycja formularza cenowego ,,Monitorowanie obiekt6w i pomieszczehZDN4

zgodnie z opisem przedmiotu zam6wienia" ti' czy w tej pozycji:

ui podpigcie nadajnik6w monitoruj4cych do central alarmowychZamavt\ai4cego

OdpowiedZ:
Centrale alarmowe realizuj4l4czno36 w systemie GSM'

b) CzynnoSci monitorowania sygnal6w z central alarmowych w centrum alarmowym

Wykonawcy
Odpowiedf:
TAK - monitorowanie sygnal6w z central alarmowych w centrum alarmowym Wykonawcy'

c) Transmisja sygnatu wizyjnego z systemu monitoringu do centrum alarmowego

Wykonawcy
Odpowiedf:
NIE - nie ma transmisji sygnalu wizyjnego.

d) GotowoSi grup interwencyjnych do dzialaniawtaz z interwencj4

OdpowiedZ:
TAk - grupy interwencyjne gotowe do interwencji zgodnej z obowi4zuj4c4 procedur4.

Pytanie 21:
Zamaw iaj4c y w skazuj e pomie szc zenia z monitorin giem i instalacj a alarmow4 :

a) Czy wizjaz kamer ma by6 przesylana do centrum alarmowego wykonawcy

OdpowiedZ:
NIE - wtzjaz kamer nie ma by6 przesylana do centrum alarmowego Wykonawcy'

b) czy wizjamoaebyi przesylanaz wykorzystaniem urz4dzef GSM

OdpowiedZ:
Nie dotyczy - patrz odpowied2 na pytanie 2l a).

c) Czy zap\s sygnal5w wizyjnych bgdzie wystarczajqcy, czy teZ wykonawca musi

dedykowad pracownika we wlasnym centrum alarmowym do ci4glej obserwacji kamer na

terenach WykonawcY
OdpowiedZ:
Wykonawca nie musi dedYkowad

kamer na terenach WYkonawcY,

Zamavtiaj4cego.

d) Ile central alarmowych obejmuje caloSd pomieszczeri wymienionych w tozdz' II, pkt

l.



ppkt. b.2 OPZ. Parametr konieczny do zaplanowania liczby nadajnik6w
monitoruj4cych.
OdpowiedZ:
zamaw iaj4c y w ykorz ystuj e do r e alizacji calo sci z am6wieni a 6 nadaj nik6w.

Pytanie22z
Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy powyzej pelnego etatu,
Zamawiajqcy opt6cz wymogu umowy o pracg w petnym wymiarze godzin, pozostawia w
gestii Wykonawcy formg zatrudnienia w dodatkowym wymiarze tobo.rogodzin dla tego
samego pracownika?
OdpowiedZ:
ZamawiajEcy wymaga zatrudnienia pracownikSw ochrony na umowg o praca - dodatkowy
w ymi ar roboczo god zin dla pracowniliS w okresl a szcze g6lowo Kodeks prai v.

Pytanie 23:
W zwi4zku z tym i2 Zamawiaj4cy w warunku udzialu w postgpowaniu wymaga posiadania
calodobowego zintegrowanego centrum monitoringu wizyjnego z Cyfrow[ n"1"rtra"i q oraz
obr6bk4 wizji, kompatybilne z elektronicznymi systemami iabezpieczen zlokalizowane w
Warszawie a w opisie przedmiotu zam6wienia brak jest iniormacji gdzie ma by6
zainstalowane, proszg o informacje w jakim celu zostat postawiony ten warunek ?
Odpowiedf:
Zamawiajqcy okredlil szczeg6lowo wymagania i warunki udziatu w postgpowaniu zgodnie ze
swoimi potrzebami opisanymi w Opisie przedmiotu ZamSwienia i oetoszeniu.

Pytanie 242
Proszg o informacjq w kt6rej czgsci Opisu Przedmiot Zam6wienia Zamawiaj4cy wskazal
4qisy dotyczqce transmisji sygnatu wizyjnego z cyfrow4rejestracj4?
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wymaga transmisji sygnalu wizyjnego z cyfrowE rejestracj4 na obecnym
etapie s ygnal wiz yj ny j es t rej e strowan y n a ur z4dzeniaci zamaw iai acl go.

Pytanie 25:
Pytanie doty czqce p_omie szczeri po si adaj 4c ych in stal acj g monitorin gu :
- jakie elementy wchodz4 w sklad instalacji monitoringu (typlrodz{l urz4dzefr
OdpowiedZ:
Zpodnie z Opisem Przedmiotu Zam6wienia Zamawiaj4cy wymaga: ,,Wykonaw ca przed.
zlo2eniem oferty .- zobowiEzany jest do zipoznania - sig z obiekjami,
w kt6rych doz6r os6b i mienia jest przedmiotem zam6wienia. Wizja lokalna nast4pi po
uprzednim ustaleniu terminu z osob4 do kontakt6w w sprawach telhniczny ch ze rtrony
Zamawiaj4cego".

- rejestratory wideo rejestratory typlrodzaj , kamery IP/ Analog nalezy poda6 producenta i
symbol)
OdpowiedZ:
7'godnie z Opisem Przedmiotu Zam6wienia Zamauriajqcy wymaga: ,,Wykonaw ca przed.zlo2eniem oferty .- zobowiqzany jest do zipoznania - sig z obiektami,w kt6rych doz6r os6b i mienia jest przedmiotem zam6wieni a. Wizja lokalna nast4pi po
uprzednim ustaleniu terminu z osob4 do kontakt6w w sprawach telhniczny ch ze rtrony
Zamawiaj4cego".

- czy ustugi monitoringu w obiektach posiadaj4cych instalacje monitoringu maja by6
wykonywane lokalnie czy w centrum wykonawcy.



Odpowiedf:
Uslugi monitoringu w obiektach posiadaj4cych instalacje monitoringu maj4 byi wykonywane
lokalnie orazw centrum Wykonawcy.

- czy zamawiaj4cy udostgpnia lqcza internetowe IP

OdpowiedZ:
Zamawraj1cy nie udostgpnia l4cz internetowych IP.

- w jaki spos6b w instalacji monitoringu obecnie wykrywane sq zagrohenia wtargniecie itp.
czy sE w tej kwestii opisane wymagania
OdpowiedZ:
System wykrywania zagroZeh oparty jest o sygnaty przekazywane z czujek ruchu, czujek
dymu i czujek wody zainstalowanych w instalacji monitoringu w monitorowanych
pomieszczeniach. W wyznaczonych pomieszczeniach z systemem kontrolowanego dostgpu
sygnal naruszenia przekazywany jest do centralki alarmowej monitoringu. Uruchamiane s4

dodatkowo sygnaly alarmu: akustyczny i Swietlny.

Pytanie 26:
Proszg o zdefiniowanie pojgcia mienia podlegaj4cego ochronie okreSlonego w par.l Umowy.
OdpowiedZ:
Pojgcie mienia uzyte zostalo w znaczeniu pojgcia definicji og6lnej r dotyczy skladnik6w
mienia nieruchomego oraz mienia ruchomego. Zgodnie z art. 44 kodeksu cywilnego,
,,mieniem jest wlasnoS6 i inne prawa maj4tkowe".

Pytanie2T:
Jaki certyfikat wykonawca ma wpisad w par.3 ust.1 pkt.3 Umowy, skoro w pkt.2 jest mowa o
ISO.
OdpowiedZ:
$3 ust.1 pkt.3 Umowy wypelnia Wykonawca posiadaj4cy certyfikat ISO legitymuj4cy sig
jednoczeSnie certyfikatem (r6wnowa2nym) wystawionymprzez inn4 jednostkg cenyfikujEcq.

Pytanie 28:
Wnoszg o wykreSlenie par.3 ust.1 pkt.5 Umowy,,posiada aktualne oSwiadczenia
pracownik6w o nie figurowaniu ich w Krajowym Rejestrze Karnym" i zast4pienie
zalwiadczenia dokumentem w postaci oSwiadczenia zlolonego przez Wykonawcg o
niekaralnoSci. GIODO z dnia 15.02.2013 w sprawie Z1dania informacji z KRK zajglo
negatywne stanowisko, kt6re powinno by6 przestrze9ane przez instytucje Zamawiajqcych.
Zaznaczam!, rL wewngtrze zarzydzenia Zamawiajqcego nie mog4 uchylai ustawy, st4d

wnioskujemy o uznanie wyl4cznie oSwiadczeri o niekaralnoSci pracownik6w zlolonych przez
Wykonawcg.
OdpowiedZ:
We wzorze umowy w $ 3 ust. 1 pkt 5) i 6) zamiast:

,,5) posiada aktualne zapytania o karalnoSci pracownik6w z Krajowego Rejestru Karnego,
6) zobowi4zuje sig do bieZ4cej aktualizacji zaSwiadczeh z Krajowego Rejestru Karnego
wszystkich zatrudnionychprzez niego os6b w trakcie reahzacjr umowy."
wpisuje sig:

,,5) posiada aktualne oSwiadczenie o nie figurowaniu os6b (pracownik6w), kt6re bgd4

uczestniczyi w wykonywaniu zam6wienia w Krajowym Rejestrze Karnym,



6) zobowiEzuje sig do bie?qcej aktualizacji oSwiadczeri o nie figurowaniu os6b
(pracownik6w), kt6re bgd4 uczestn\czyc w wykonywaniu zam6wienia w Krajowym Rejestrze
Karnym."

Pytanie29:
Wnoszg o wykreSlenie w par.3 ust.l pkt.6 Umowy stowa ,,zaSwiadczeri z KRK" i w to
miejsce wpisanie ,,oSwiadczeri o nie figurowaniu pracownik6w w KRK".
OdpowiedZ:
Zmiana wzoru umowy zgodnie z odpowiedzi1na pytanie 28.
Pytanie 30:
Czy kahda roboczogodzina pracy pracownika ochrony ma by6 Swiadczona wyl4cznie w
ramach umowy o pracg?
OdpowiedZ:
Ku2da roboczogodzina pracy pracownika ochrony ma by6 Swiadczona wyl4cznie w ramach
umowy o pracA. Zamawraj1cy wymaga od Wykonawcy zatrudnienia pracownik6w na umowg
o pracg, praca ma by6 wykonywana zgodnie z obowi4zuj4cymi przepisami prawa
obowi4zujEcymi w Rzeczypospolitej Polskiej, w szczeg6lnoSci z Kodeksem Pracy.

Pytanie 31:
Wnoszg o wprowadzenie do par.6 Umowy, zapisu: ,,Wykonawca ma prawo do naliczenia
odsetek ustawowych za op62nienie na podstawie ustawy o terminach zaplaty w transakcjach
handlowych, w przypadku op62nienia ZamawiajEcego w zapl.acie wynagrodzenia ( od
OI.Ol.2O2O ,,I-Jstawa o przeciwdzialaniu nadmiernym op62nieniom w transakcjach
handlowych")
OdpowiedZ:
Zamawiil4cy nie wyra?a zgody na dokonanie zmiany. Przepisy Ustawy o terminach zaplaty
w transakcjach handlowych (Dz.U. z 2Ol9 r. poz. I 18) stosuje siE do przedmiotowej umowy.

Pytanie 32:
Wnoszg o wykreSlenie w par.8 ust.1 Umowy slowa,,peln4".
Odpowiedf:
Zamawiajqcy nie wyrala zgody na dokonanie zmiany.

Pytanie 33:
Wnoszg o wykreSlenie w par.S ust.2 ostatniego zdania. Roszczenia winny by6 zaspokajana z
polisy ubezpieczeniowej a nie wynagrodzenia wykonawcy.
OdpowiedZ:
ZamawiajEcy nie wyra?azgody na dokonanie zmiany.

Pytanie 34:
Wnoszg o modyfikacjg par.S ust.3 Umowy, w zakresie: ,,(...)zawinionego niewykonania lub
zawinionego nienaleZytego wykonania uslug (...)".
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyraZazgody na dokonanie zmiany.

Pytanie 35:
Wnoszg o modyfikacjg par.9 ust.3 Umowy, w zakresie:,,(...)chyba 2ezmiany wyktaczaj4
poza wymogi okreSlonego w ust.1 Umowy".
OdpowiedZ:
Zamawraj4cy nie wyru2a zgody na dokonanie zmiany.



Pytanie 36:
wnoszg o modyfikacjepar.l2 ust.1 umowy, w zakresie: ,,(...)w nastgpuj4cych przypadkach
zawinionego niewykonania lub zawinionego nienaleZytego wykonania uslug( . . . )' ' .
Odpowiedf:
Zamaw iajqcy nie w y r aZa zgody na dokonan ie zmiany .

Pytanie 37:
Wnoszg o obni2enie kar umownych wskazanych w par.12 Umowy co najmniej o 50Vo.
Niezale2nie od przysluguj4cej zamawiaj4cemu uprzywilejowanej pozycji zamawiajqcy
powinien tak uksztattowad treS6 umowy, aby rcalizacja zam6wienia byla mo2liwa (np. wyrok
o sygn. akt KIO 283/I4). Celem zamawiajEcego powinno by6 r6wnie2 dey2enre do osi4gnigcia
korzystnych rynkowo cen. Zamawiaj4cy nie powinien konstruowa6 umowy w spos6b, kt6ry
negatywnie wplynie na ilo56 zlozonych w przetargu ofert. Nie moZe tak2e przerzucif calo6ci
ryzyka gospodarczego na wykonawcg (wyrok S4du Okrggowego Warszawa-Praga o sygn. akt
IV Ca 508/05). OkreSlaj4c wysokoSd kar umownych, zamawiaj4cy powinien jednak kierowa6
sig zdrowym rozs4dkiem. Zbyt restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do
czynienia w tym przypadku, w pol4czeniu z wynikajqc4 z ustawy o finansach publicznych
konieczno5ci4 ich dochodzenia przez zamawiaj4cego mo2e prowadzii nie tylko do
negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale byi powodem niemoznoSci zrealizowania
zam6wienia. PodkreSlenia wymaga fakt, i2 kara umowna powinna sklaniad wykonawcg do
realnego, zgodnego z treSciq zawartej umowy, wykonania ci4lqcych na nim na mocy tej
umowy obowi4zk6w a nie stanowi6 podstawg do zachwiania plynnoSci finansowej
wykonawcy w trakcie reahzacji zam6wienia.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyra?a zgody na dokonanie zmiany zapis6w Umowy. Kary umowne
naliczane bgd4 jedynie w przypadku niewykonania lub nienale2ytego wykonania umowy
przez Wykonawcg.

Pytanie 38:
Wnoszg o modyfikacjg par.lZ ust.l pkt.10 Umowy, w zakresie: ,,(...) wyliczonego
proporcjonalnie do niezreahzowanej wartoSci przedmiotu umowy, za wyjqtkiem przypadku
okre6lonego w ust.4c".
Odpowiedi:
Zamawiaj1cy nie wyralazgody na dokonanie zmiany.

Pytanie 39:
Wnoszg o wykre5lenie par.I2 lst.2 Umowy. Wykonawca ma prawo do zajgcia stanowiska w
sytuacji nieuzasadnionej.
OdpowiedZ:
Zamawraj4cy nie wyraLa zgody na dokonanie zmiany. Wykonawca ma mo2liwoSd
odniesienia sig do naliczonych kar, aZamawraj4cy rozwaLy wniesione uwagi.

Pytanie 40:
Wnoszg o wprowadzenie do par.l2 Umowy, zapisu; ,, Zamawiaj4cy jest zobowi4zany do
wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszet'r okreSlonych powyZej.
Dopiero po jego bezskutecznym uptywie ma prawo obci4Zenia Wykonawcy kar4 umown4".
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wyra2azgody na dokonanie zmiany.

Pytanie 4L:
Wnoszg o wprowadzenie do par.I2 Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo rozwi1zat
umowg ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamavtiaj4cego z zaplat4



um6wionego wynagrodzenia" .

OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyralazgody na dokonanie zmiany.

Pytanie 422

Wnoszg o dopuszczenie do realizacjr Umowy os6b zatrudnionych r6wnre2 w niepelnym
wymiarze czasu pracy na umowg o pracQ. Takie ograniczenia naruszajqari..29 ust.3 ustawy
pzp. Ustawodawca nie zastrzegl w przepisie wymiaru wymaganego etatu, st4d takie
zastrzehenie w zal.nr 1 0 do ogloszenia jest nieuzasadnione.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyra2a zgody na dokonanie zmiany. Zamawiaj4cy dopuszcza zatrudnienie
w niepetnym wymiarze czasu pracy, jednak wyl4cznie na zasadzie zatrudnienia w ramach
umowy o praca.
W Opisie przedmiotu zam6wienia zamiast:
,,Zamawiaj4cy wymaga, aby Wykonawca dysponowal wskazan4 w ofercie, liczb4 os6b

zajmujqcych sig bezpoSrednio realizacjq zam6wienia zatrudnionych na podstawie umowy o
pracA w petnym wymiarze czasu pracy, przez caly okres real\zacji zam6wienia w spos6b
okreSlony w art. 22 *I ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz. U. z 2OI4 r. poz.
1502, z p62n. zm.)"
wpisuje sig:

,,Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca dysponowal wskazan4 w ofercie, liczb4 os6b
zajmujEcych sig bezpoSrednio realizacjq zam6wienia zatrudnionych na podstawie umowy o
pracg, przez caly okres realizacji zam6wienia w spos6b okreSlony w art. 22 *I ustawy z 26
czerwca 1914 r. * Kodeks pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502, z p62n. zm.)".

Pytanie 43:
Czy uslugi opisane w pkt. Y zal.nr 1 do ogloszenia bEdq wyceniane w trakcie reahzacji
Umowy, w momenc ie zapotrzebowania?
Odpowiedi:
Spos6b rozliczania za uslugi opisane w pkt. Y zal.m 1 do ogloszenia opisany jest we ,,wzorze
umowy"w$6pkt.4.

Pytanie 442

Czy Wykonawca mohe odm6wi6 realizacji uslug opisanych w pkt.V zal.nr I do ogtoszenia
(zaznaczam,2e na tym etapie wykonawca nie jest w stanie wyceni6 uslug maj4c jedynie takie
zapisy)?
OdpowiedZ:
Wykonawca nie moZe odm6wi6 reahzacji uslug opisanych w pkt.V zal.nr 1 do ogloszenia

Pytanie 45:
Wnoszg o modyfikacjg pkt.Vl ust.1 lit.m,n,r,s zal,nr 1 do ogloszenia, w zakresie:

,,podejmowania dzialan prewencyjnych maj4cych na celu uniemo2liwienie(...)".
OdpowiedZ:
ZamawrajEcy dokonuje zmiany zapis6w opisu przedmiotu zam6wienia.
zamiast:

,,podejmowania dzial.ah prewencyjnych maj4cych na celu uniemozliwienie(...)"
wpisuje sig:

,,podejmie wszelkie dopuszczalne Srodki celem uniemo2liwienia (.. . )"
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Pytanie 46:
Czy sprzgt i Srodki do wykonywania czynnoSci opisanych w pkt.VII lit.a zal.nr I do
ogtoszenia dostarcza Zamawiaj4cy? Proszg o podanie wielko6ci terenu na kt6rym ma byi
utrzymana czystoSd.
OdpowiedZ:
Zmieniono zapis Opisu przedmiotu zam6wienia-patrz odpowiedZ na pyt. nr 3.

Pytanie 47:
Czy prace okreSlone w pkt.VII ht.a zal.nr 1 do ogloszenia ma wykonywa6 pracownik petni4cy
pracA na obiekcie, w czasie pracy?
Odpowied2:
Zmieniono zapis Opisu przedmiotu zam6wieni a - patrz odpowiedZ na pyt. nr 3.

Pytanie 48:
Czy karmg dla ps6w dostarcza Zamawiaj4cy?

OdpowiedZ:
Nie.

Pytanie 49:
Proszg o podanie rodzaju karmy i iloSci spoZycia karmy na 2 ps6w.
Odpowiedf:
Zgodnie z Opisem Przedmiotu Zam6wienia Zamawrajqcy wymaga, systematycznego
zywienia karm4 (karma sucha. karma w puszkach) ps6w znajduj4cych sig w siedzibie
Zamawiajqcego przy ul. Noteckiej 4/6 w iloSci 2 psy, wszelkie koszty zwiazane
z zakupem karmy dla psSw w okresie trwania przedmiotu zam6wienia ponosi Wykonawca.

Pytanie 50:
Czy zamawi aj 4cy posiada kody serwi sowe/admini stratora?
Odpowiedf:
Tak.

Pytanie 51:
Czy zamawiajqcy posiada aktualna dokumentacjg technicznazainstalowanych system6w ?

OdpowiedZ:
Tak.

Pytanie 52:
Czy zamawiaj4cy posiada pliki Zr6dlowe, kopie konfiguracji zainstalowanych system6w ?

0dpowiedZ:
Nie.

Pytanie 53:
Czy zainstalowane systemy se/byty konserwowane i zjak4 czgstotliwoSci4?
OdpowiedZ:
TAK, konserwacj a nabiel4co, przegl4dy minimum 2 razy w roku.

Pytanie 54:
Czy zainstalowane systemy s4 sprawne?
OdpowiedZ:
Tak.
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Pytanie 55:
Jaki j est spos6b r ozliczania pr ac I w ezwari serwisowych ?

OdpowiedZ:
Spos6b rozliczaniapraclwezwafi serwisowych podany jest w treSci wzoru umowy ($6 ust. 4).

Pytanie 56:
Czy jest dostEp do wszystkich zainstalowanych lrzqdzenprzy u?yciu drabiny?
OdpowiedZ:
NIE, do niekt6rych zainstalowanych urz4dzefinie jest konieczne u?ycie drabiny.

Pytanie 57:
Proszg o podanie iloSci element6w objgtych konserwacj4 dla poszczeg6lnych obiekt6w:
Dla systemu SSWiN
- jaka jest iloS6 central alarmowych?
OdpowiedZ:
6 szt.
- jaka jest iloS6 zasilaczy / modut6w ?

Odpowiedi:
Odpowiednia do aktualnie zainstalowanych urzqdzefi wymagaj4cych zasilaczazewngtrznego.
- jaka jest iloSd klawiatur?
OdpowiedZ:
Odpowiadaj 4ca ilo6ci central alarmowych.
- jaka jest ilo56 czujek ruchu?
Odpowiedf:
Okolo 92 szt.
- jaka jest iloSd czujek magnetycznych?
OdpowiedZ:
Okoto 6 szt.
- jaka jest ilo56 czujek dymu ?

Odpowiedf:
Okolo 92 szt.
- jaka jest iloSi czujek wilgotnoSci?
OdpowiedZ:
Brak.
- jaka jest ilo56 czujekzalania?
OdpowiedZ:
Okoto 4 szt.
- jaka jest iloSi sygnalizator6w zewngtrznych?
Odpowiedf:
Okolo 5 szt.
- jaka jest iloS6 sygnalizator6w wewngtrznych?
OdpowiedZ:
Okolo 3 szt.
- jaka jest iloSd przycisk6w/pilot6w napadowych ?

OdpowiedZ:
4 aktywne nadajniki typu ACTIVE GUARD.
Dla systemu CCTV
- jaka jest iloS6 kamer ?

OdpowiedZ:
Okolo 58 szt.
- jaka jest ilo56 rejestrator6w?
Odpowiedf:
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6 szt.
- jakajest ilo56 pulpit6w steruj4cych ?

Odpowiedi:
Brak.
- jaka jest ilo56 monitor6w?
OdpowiedZ:
6 szt.
- jaka jest iloS6 stacja klienta PC?
Odpowiedf:
Brak.
- jaka jest ilo56 pruelqpznik6w sieciowych LAN?
Odpowiedi:
Okolo 5 szt.
- jaka jest ilo{i(, zasilaczy?
OdpowiedZ:
Odpowiednia do aktualnie zainstalowanych urzqdzeftwymagaj4cych zasilaczazewngtrznego.

T,annwiai4cy informuje,inzgdnie z pkt 8.4. ogloszenia o zam6wieniu przedftrienie
terminu skladania ofert nie wplywa na bieg terminu skladania pytaf.

M.Sz., zzo@zdm.waw.ol
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