
ZARZAD DROG MIEJSKICH - ^^ nA^ ,_,.- 1.r rrn r
ul. Chmielna 120, 00-801 Warszawa' tel' 22 55 89 000' faks 22 620 06 0B

kancelariaGDzdm.waw.pl, www'zdm'waw'pl' www'facebook"pl/zdm'warszawa

Warszawa, dnia 29 -I1'2019 r'

ZDMIDZPI .'.'I|9IZZ
LDM-DZP .3 4 | 1 .7 9 1.20 I 9'M SZ

;

Dotyczy:postQpowaniaprowaclzonegowtrybieptzetatgunieograniczonegona:
Administrowanie obiektcm ti. utrzymanie- czysto5ci oraz ochrona frzyczna

w obiekcie - Tunel dla pieszych;frlsy W-Z w Warszawie'

Nt O"tigp"wania ZDMI U\nl DZP 197 IPN I 84 I 19'

Miasto Stoleozne Warszawa - Zar,z4d Dr6g Miejskich zgodnte z art.38 ust. 1 i la

ustawy z dnia 29 stycznia2oo4 roku ptu*o zam6wierl publicznych (Dz' u' z 2'019 r' poz'

iga3l'oApowiada na pytanie zadane przez WykonawcQ'

Pytanie nr I --.-.,)^ -,o,^,, r(ri(, llmow ) powierzenia
Czy Zamawiai4cy wyrala zgoclg ,na zawarcie umowy dot' wzaJemneg(

przetwarza,ria clanych';;.,;"fi.h. Umowa chroni interesy 'u'o*oo 
Zamawrai4cego jaki

i wykonaw "y,*.r*iarku 
z obowier.,je;ytl1l przepisami RoDo. wz6r w zal'qczeniu'

9l*ilttt"fi;, nie uryra2a zgorJy na wz6r przerlstawiany przez wykonawca'

Zu*u*i"iicy podtrzymuje zapis umowy'"' ."*'un' -, ^ .

Jednoczesnie inlbrmu ierir'epowierzcnie przctwarzania danych osobowych w szczeg6lnosci

rejcstracjn wizcrunku os6b korzy,toia.v.r, , "o::Y:j,,,Tunel 
dla piesrych |rasy W'Zw

warszawic,, bqdzic zawtrtena podstawie umowy powicrzenia danych osoborvych zgodnej

ze wzorem aktualnie obowi4zujqcym w zl)Nl stanowi4cym intcgralny zal4cznik do

umowy.

Pytanie nr 2 .. , 1 1 -,i--.--^:^ air^-, 6rq.A.*r'rika och j pelnego etatu,
Czy w przypadku zadeklaroi,van\a przez pracownika ochrony pracy powyze.

Zamawiajqoyoproc,zwymoguu,ng*yopracqwpelnymwymiarzegodzin,pozostawlaw
gestii Wykunu*.,y ?ur*i i*Onienia w doclatkowym wymiarze roboczogodzin dla tego

,uaago Pracownikae 
ii

;lrl"J"'"ii;, ",. 
wvra2a zgodv' Zamawiaj:lcv p-o-lfllmuje zapis umowv bezimian'

Zgodnie z art.2l ust. 3a ustawy Pzp znmawiaj4cy tmtstu * opisie 'przedmiotu

zam6wienia na uslugi lub roboty butlowlane wymaqalia zatrudnienia przez $vylionawca

lub podwykonawca na podstawie umowy 0 pracA os6b wykonuj4cych wskazane przez

zamawiajqcego czynnosci w zakresi" itoti'ocji zamriwienia' iezeli wykonanie tych

crynnosci put"gu-n"u-*ltony*otit ;;;;y; t-qlTb okreslony * uit' 22 $ I ustawv z dnia

26 czerwca1974 r.- Kotleks pracy 6;. tl. tiotg..r.po'.1040, 1043 i 1495)'

oborvi4zek zatrudnienia na .,,,.u*9 
_o 

p,o.g slbrmulowilny w ustawie Pzp wynika z

charakteru czynnosci wykonywa"y.h;;;; don,l orobf, u ni" 
'ilosci 

godzin pracy danej

osobl'.

Pytanie nr 3 
!, "

_!



Ieili zamawiai4cy dopusci mozliwosi..zatrudnienia powyzej pel'ego etatu pracowrik6r,vpracujEcych na podstawie umowy cywilnoprawnej 
"zl,-prr"*iduje waloryzacjq minimal'ejstawki go@inowej?

Odpowie{f:
Pytanie niczasadne w zwi4zl<uz orlpowiccl zi4 napytanie nr 2.

Pytanie nr 4
w zwi4zku z oficjalnie przyjgtym zalo2eniem projektu budzetu pafistwa na rok 2020(https://www.premier.go".ptl*yi* zenia/decyzj"uinaitr,ilozenia-do-projektu-budzetu-
panstwa-na-2020-r'html) i uchwal4 nr 3t naav Ministr6w z, dnia z+.oq.zot9, kt6ra dotyczyoskladkowania wszystkich um6w zlecert (Lgraniczcnie unikania placenia skladek naubezpieczenia emerytalne i reutor.ve) rv roku iozo, proszg o inlbrnracj g cz' zamawiaj4cyprzewi'l.trjP,mozliwosi waloryzacji wynagroclzenia umtwnego \,v powyzsz.ynr zakresie?Odpowie{Z:
P,rzeslanki waloryzac,ii umowy zostaly o-krcslonc w paragratie 16 ust. I rvzoru umowy,stanowi4cego czgsd specyfikacji Istotnych warunk6w Zam6wienia.

Pytanie nr-5
Czy 7.am4wiaj4cy dopuszcza
niepelnosprawnoSci?
OdpowiedZ:
zamawiai4cy dopuszcza do realizacji os.oby z orzcczonvm stopniem niepclnosprawnosci,o ile orzeczenie o nicpelnosprawnosci nic unicmo2liwia wykonywania czynnosci wramach realizacii umowy (przykladowo na listg kwalifikorvanych pracownik6w ochronyfnycznei nie mo2e byd wpisana osoba nicpclnosprawna - art. 33 uit. ust. 2 ustawr z dnia22 sierpnia 1997 r. o ochronie os6b i mienia).

Pytanie nr;6
wnoszg q,'wprowadzenie clo par- 3 Umowy, zapisu: ,,wykonzrwca ma prawo clo nalicze'iaodsetek ustawowych za opohnienie na podsiawic ustawy o terminach zaplaty w transakcjachhandlowych, w przypadku op62ni enia zarnawiaj4cego i zaplaciervynagroclzenia.
Odpowiedf:

llmawiai4cy podtrzymuie zapis umowy bez zmian.
Mozliwosd naliczania odsetek za opdtnicnic w transakc.iach handlowych wynika wprostz ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminachzaplaty lv transakc.iach ilancllowych (Dz.U.22019 r., poz. ll8).

Pytanie nr 7
Wnoszg o wykre6le nie z par. 4 ust.24

do realiz,acji uslugi osoby z, orzeczonynT stopniem

Umowy zapisu o potr4caniu naleznodci z 1bktur.Odpowiedfi
Znmawiaj4cy nie wyrai:,a zgody.
Zamawiaj4cy p o dtrzym uj e zapis unrowy bezzmian.

Pytanie nr 8

Wnoszg o wykresle nie z par .4 ust.2j slowa ,,wsze [kie,,.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wy r air,a zgody.
Zamawiaj4cy podtrzymuje zapis umowy bez zmian.

Pytanie nr 9
Wnoszg o wykre$lenie z,par.9 ust.5 slowa,,p€1n4,, i ,,wszelkie,,



OdpowiedZ:
Zamawiaj4cY nie wYraZa zgodY'

i^^u*iii'4cy podtrrymuje zapis umowy bez zmian'

|^I:XUT Jfr,api.ni. w par. 12 umowy slowa ,,odst4pii" terminem ,,rozwtqza6"

Odpowied2:
ZamawiaiqcY nie wYraiLa zgodY'

Z"^u* *i:qcy p o d t rzy m u j e za p i s u m owy b e't' zmian'

Pytanie nr 11 , ^
Wnoszg o wprowadzenie do pat' 12 Umowy zaplsu:

;;;; ze sk*tkiern natychmiastowym w przypadku

um6wibne go wYnagro'd zenia"'

OdpowiedZ:
ZamawiaiqcY nie wYraia zgttdY'

Z"*^*itiicy potltrzymuje zapis umowy bez zmian'

Pytanie nr 12

Wnorrg o modYfikacjq Par' 13 ust' 1

za zawinione niewYkonanie lvb za

formie kar umownych ("')"'

,,Wykonawca ma Prawo tozwiqzal

z'alegania Zamawraiqcego z zaplatq'

Umowy w zakresie: ,,Strony ustalaj4 9{no1r'edzil$::
,u*inion. nienale2yte wykonanie niniejszej umowy w

OdpowiedZ:
Zaiawiai4cY nie wYraiLa zgodY'

Zamawiajqcy podtrzymuje zbpis umowy bcz zmian'

follll;*"t modyfikacjq pai. 13 ust. 1 pkt'2 umowv poprze.z.d:qt:unit' tz 
"z&

odst4pienie lrozwt4zanie umowy przez zamawiai'4cego (.-.) w wysokosci 10% ustalonego

wynagrodzenia Llmownego brutto' *V-itnionego w $3 ust' 1 umowy' wyliczonego

proporcj onalnie do niezr eilizowanej czgsci przedmiotu umowy (..')".

Odpowicdf:
Zamawiaj4cY nie wYrai'a zgodY'

i"^u*iiiqcy potltrzymuje znpis umowy bez zmian'

i^1:Utj jfniz.ni. kar urnowny.! * par. r3 u.st. 1 pkt r-,21 o 50a/o. zaproponowane sankcje

przezZamawiajEcego s4 zbyt *ygor.o.iune i winny zosta( obni2ona' Te drastycznie wysokie

kary umown. * nur'r".j;;;. *yi""ft:q tticzym,,ie"'asadnione korzysci dla ZamawniEcego'

ponadto ,urt t"Z"nii' ku, ,rn1o*ny.h 
'* tuf.i"; wysokoSci Qak zawattg * dnowie) s4

sprzeazne t turuduli*tpoirytf" ,poi."rn.go ; t"'"t1t]^"niu art'58 pat'2 r art' 3531'k'c" a

tymsamymZmooyprawapowinnyzostaiuznanezaniewalzne.Zapisyum6wnibpowinny
faworyzowac jeclnej ze st'on. W tym il;-t* ma.mY do czynienii ze zbyt wygdrrowanymi

karami umownymi, wobec porvy2szego iiauni" zritany-zapisow w powyZszym zakresie jest

w pelni uzasa4nion e. Orzeize"i. f<tujo*"i i,Uy Oa*olawczej z dnia29 czerwca 2009 roku

(KIO/UZy 767109i przeistawia pogl*J, zgo<lnil z kt6rym mimo' i2 sytuacja Zatnawiai4cego

przy ksztaltowaniu tresci umowy j.it ,ifni".jtza, powinien on brad pod uwagq nie tylko swoje

interesy, ale takZe interesy wyt orra*.v i t,*ue si9 ulozyi stosunek prawny tak' aby te

interesY bYlY zr6wnowa2one'
wobec powyzszego wnoszg 0 zmnleJSzenie kar zawartych w par' 13 ust' I pkt 1-27',umowy'

Odporvied2: ; 3



i

.!i

Odpowiedi:
Zamawial4'cy
Zamawia.idcy

Pytanie m 1.6

Wnoszg o wprowadzenie do par. 13 Umowy, zapisu: .,Zamaliaj4cy jest zobowi4zapy do
Wznaczenia pisemnie dodatkowego teruinu d,<> z.iprz,estania naruizeri okreslonych powyzei.
Dopiero po jego bezskutecznym uplywie ma prawo obci4zenia Wykonawcy kar4 umown4,,
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wyrala zgody.
Zamawiai4cy podtrzymuje zapis umorvy bcz zmian.

Pytanie nr:17
Wnoszg o, wprorvadzenie do par. l6 [Jmowy, zapisu: .,Aneks bgclzie obowi4zywal od dnia
Jego zawarcia z'e skutkiem od dnia wejScia w zycic zmian przepi;6w bqctqcych podstaw4 do
zmiany,wysokoSci wynagrodzenia albo ocl dnia zarvnioskowarlego przez Strong jezeli bgdzie
t-o termin p62niejszy55. Powy2s zy z,apisjest zgodny z dl>tychczu**yn',, o, zecznictwern I(Io.
OdpowiedZ:
Zamawiajqcy nie wyra:La zgorly.
Zamawiaj4cy podtrzymujc zapis umowy bcz zmian.

Zamawiajqcy nic wyraLa zgocly.
Zamawiaj1cy podtrzymuie zapis umowy bcz zmian.

Pytanie nrrl5
Wnoszg o wykreslenie par. l3 ust.2 Umowy.

nic wyra2a zgody.
podtrzymujc zapis umowy bezzmian.

umowy bczzmian.

Pytanie nr.l8
Wnoszg o modyfikacjg par. 18 ust.3
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy nie wy raLa zgocty.
Zamawiaj1cy po dtrzym uj e zapis

Pytanie ru..lp
Wnoszg o zawarcie w umowie w par.l I klauzuli, kt6ra umo2liwi obu strono rn rozwiEzanie
umowy za wypowicdzeniem tj.: ,.kal.cla ze stron ma prawo wypowiedziei umowg z
zachowaniem 3 mie siEcznego okrcsu rvypowicdzcnia". Zainaczam, iz sytuacja
Zamawiaj4cego ptzy kszJaltowaniu trc$ci umowy jcst silnicjsza, dlatego powinien on bra6
pod uwagg nie tylko swoje interesy, ale takle inter:csy wykonawcy i starae sig ulo2yi
stosunek 

-"prawny tak' aby te interesy byly zr6wnowazone. Prawo jednosironpego
wypowied4enia umowy przysluguj4ce obu stronom z okresenl wypowiedzenia
umozliwiaj?cym drugiej stronie dostosowanie sig do sytuacji, jest w opinii Wykolawcycelowe. l

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy nie wy rai,a zgody.
Zamawiaj4cy pod trzy m uj c zapis u m owy b cz zmian.

Pytanie nr 20
wnoszg o modyfikaciE par.2 ust.rg Umowy, w zakresiei ,,(...) z wyiqtkie'r danych iinformacji, kt6re zgodnie z obowi4zuiilcynprawcm mog4 byi ujawnione lub gcly ujawnie'iaww' danych za^qda uprawniony organ w przewicl z,iarrii- prawem fonlic i tresci, jedriakzetylko w qigzbgdnym zakresie. Zobowi4i.anie do ,o.hn*'unio w ta.jcrnnicy wszelkich

,A



:

.i

informacjirrzyskanychwzwi4zkuzwykonywaniemumowywt4ZeWykonawca12miesigcy,
po zakotrczeniu UmowY "'
Orlpowicd2:
Zamawialqcy pozostalvia zapis umowy bezzmian' ,tnrvozrcei z^ml
Jednoczesnie inlbrmujcmy, iLe . wz6r umowy dotycz4cej . 

zam6wienia Nr

zD4luqyDzp/g7lpN/t itw" ni" ro*i"ru tiesci' o kt6rej zmiang wniesiono w p;taniu'

tt^IffiT 
1'Jyu.st.nie w par 2 ust 25, o,'o' l-ol-1,:11,1'^il?,1J,iilil1,"':t;f*u'o* 

srowa

,,pelnej,,. wvr.onu*.u *oz. oclpowiarla6 wyi4cznie w oparciu o regulacje prawne yynikaj4ce

z Kodeksu CYwilnego'

Odpowiedf:
Zamawiaj:1cy pozostawia zapis umowy bcz zmian'

Jednoczesnie informujemy, te wz6r umowy dotycz4cej zam6wienia Nr

ZDryy1NM;DZPlgTl1glSyllg nie zawiera trcsci' o kt6rej '*iuttg 
wniesiono w pytaniu'

Pytanienr.2^C'rv--;*i"clczenie wykonawcy o. nie figurowantu v

pracownik6* o"irron'' ,trcro*n'ch do rJaltzacii umowy bqdzie spelnieniem wymogu

okreSlonego * Pu,'5 *t'S U*o*Y? 
'

Odpowicd2: . ,..---.:^-
Zamawiailcy pozostawia zapis umowy bez zmian' 

A^*.,nzqnai r^rn
Jednocze5nie inlbrmujcmy, te wzlr umowy dotycz4cej zam6wienia Nr

ZD.MIUMDZP/97|I'N l84llg nic zawicra treSci, o kt6rej "-iuttq 
wniesiono w pytaniu'

i^1ffi"J 3,3vnr"sr.nii w par.5 ust.8 Umowy zapisu ,,w terminie wskazanym powy,ej" i w to

miejsce wpisanie ,,pomimo up,,.ani"go *.,*uniu do z\okenia dokumentu w terminie nie

kroiszym niz 3 dni robocze"' ':,i

OdpowiedZ: . , ----:.,*
Zamaw iai'4cy p oz o st aw ia z ap is u m owy b ez zmian'

Jednoczesnie inlbrmujemy, te wz6r umowy dotycz4cej zam6wienia Nr

7,DlMNll't|DZVlgTlYNts4tty nie zawiera tresci' o kt6rej zmiang wniesiono w pytaniu'

t^ylffiT2Jodynuclq 
par.8 ust.5 Umowv, w zakresie: "("') przepisami otaz nie wplynq

uje-nie nu rtan-b.,pitt"ntt*a chronionego obiektu ("')"'
OdpowiedZ: r ---:^-
Zamawia!4cy pozostawia zapis umowy bezzmian' t^* ,,,.,on,,t ,qn
Jednoczesnieinlbrmujemy'iLewz(trumowydotycz4cejzam6wiehiaNr
zDM4;;p1IDZp/g7llrN t8ltlg nie zawiera treSci' o kt6rej 

"-iung 
wniesiono w p;ztaniu'

t^IXUT 
lf,t,.st.nie par e ust 5 rit d u,T?*v tll:y:::.1^"] ':j:Ii:"i" trze2wosci mog4

by6 wykonywane *yl4cz',ie prrr:, 
-loric1q. 

wykonawc a )godnie z obowi4zuj4cymi

przepisami prawa nie moze wykonywai takich czynnoSci'

OdPowiedZ: r ..- --*!..-
Zamawiaiqcy pozostawia zapis umowy bezzmian'

Jednoczesnie inlbrmujemy, iLe wz6r umowy dofycz4cej 
- 
zam6wienia Nr

zDNl/tJNllDZPlg?/PN/16u/lg nie zawiera trcsci', o kt6rej zmiang wniesiono w pytaniu'

1r- l
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Pytanie nr 26
Wnoszg o modyfikacje par'9 ust.8 Umowy, w zakresie: ,,(...) zawinionego nienalezytego
wykonyw,4nia uslug (. . . )".
OdpowieclZ:
Zamawinj;4cy pozostawia zapis umowy bez zmian.

I*:*::$,le__ i{ormujcmy, Le wz6r umowy dofycz4cej zamriwienia NrZDMI{JI$PZP/97tPN/84119 nie zawiera tresci, o kt6ie.i zmiang wniesiono w pytaniu.
i :l'

Pytanie nr;]7
wnoszg. o'modyfikacje par.9 ust.9 Umowy, w zakresie: ,,(,.,) i tresci4 umowy oraz niewplywaj4ujemnienastanbezpieczertstwachronionegoouiet<iu'1...),,.'' -'' ----

Odpowiedf,:
Zamawiaj4cy pozostawia zapis umowy bezzmian.
Jednoczesnie informujcmy, iLe wz6r umowy dotycz4cei zam6wienia NrZDMIIJN{{DZP/97tPN/84/19 nie zawicra trcsci, o kt6rej zmiang wnicsiono w pytaniu.

Pytanie nr 28
Wnoszg o,'modyfikacjE par.l1 ust.6
nienalezy{*go (...)".

Umowy, w zal<resie: ,,w przypadku zawinionego

Odpowiedf:
Zamawiaj4cy pozostawia zapis umowy bezzmian.
JednoczeSnie informujcmy, Le wz6r umowy dofycz4cci,, zamdwienia Nr
ZDMNIdIDZP/97/PN/84/19 niezawiera trcsci, o ktrirej zmiang wniesiono w pytaniu.

Pytanie nr 29
Wnoszg q.wykre6lenie par.11 ust.7 Umowy. Wykonawca ma prawo do zajgcia stanowiska w
sytuacj i kary nieuzasadnionej.
Odpowiedl:
Zamawialqcy pozostawia zapis umowy bezzmian.
JednoqzeSnie informujemy, Le wz6r umowy dotycz4cei zamriwicnia Nr
ZDIdIUN&IDZPD7/PN/84/19 nie zawicra tresci, o ktorei zmiang wniesiono w pytaniu.

Pytanie nr 30
Wnoszg o wprowadzenie do par.l1 Umowy, zapisu: ,,Wykonawca ma prawo do naliczenia
odsetek ustawowych za op62nienie na podstawie ustawy o terminach zaplaty w tr-ansakcjach
handlowyqh, w przypadku op62nienia Zanawiaj4cego w zaplacie wynagrodzenia f od
01.01.2020 ,,IJstawa o przeciwdzialaniu nadmiernym op62nieniom ; transakcjach
handlowych").
Odpowiedf:
Zamawiajqcy pozostawia zapis umowy bez zmian.
Moiliwo5d naliczania odsetek za oplLnienie w transakcjach hanrllolvych wynika rvprost
z ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zaplaty w transakc.iach Landlowych (Dz.U.
22019 r., poz. 118).

Pytanie nr 31
Wnoszg o modyfikacje par.l2 ust.5 lit.b lJtlorvy, w
wynagrodzenia za pracg albo wysokoSoi rninirnalnej
podstawie przepis6w ustawy z dnia l0 paLd,ziernika 2002
pracg".
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy pozostawia zapis umowy bezzmian.

zakresie:,,wysokoSci minimalnego
stawki godzinowej, ustalonych na
r. o mininralnym wynagrodzeniu za



'l'
Jednoczesnie inlbrmujemy, iLe .wz6r umowy dofycz4cej 

- 
zam6wibnia Nr

ZDNIIUNI1DZP9gi7,jiiii/l9" nie ru*it'n ite5ci' o kt6rej zmiang wniesiono w pytaniu'

tJ::Ui'2*p,o*oa'enie 
do par'12,u'1 5 ,ll':L^1lil,Y ^"*,:::ii;*;,1,1'11 

gromadzenia

i wysokoSci wplat do pracowniczyc.h 4;; t"pit"iot"ych' o ktorych mowa w ustawie z dnia

4 paLdziernika 201g i. o pracowniczy;il;i#h kapitalowych". powyLsza zmiana wynika

z usrawy z clnia + pai2.dziernika 201g t. ; ;;."wniczych planach kapitalowych'

Odpowictl2: -. L-.,-...-i.,n
Zamawiaj4cy pozost:twia z:rpis umowy bez zmian'

i^}1ffiT lio,iynr.o.;q par 12 
's, I YTo*v ,p-"::::iy::,'j:l',ff'J::,::';" ;'\ro uprvwie

12 miesigcy od dnia zawarcianini"jsi.j'uit"*l'^. i".,t1vzszy 
zapis narusza art'142 ust'5

ustawy prawo ,u-o*i.n publi"rrry.h. z,oiuno wynagrodzenia przysluguje kazdej ze stron w

sytuacjizrrrianyprzepisow.okreSlonyclrwpowy2szymartykr'rleustawy,zjednym
zastrzeLen\crn, i2 zmiany te bqd4 *piy*uty. n1-kosztf real\zaqi zamowienia' Sirona musi

w6wczas to Wykazac. wobec po*yzrr.go brak jest podsta* p'u*nyth do wprowadzenia

przez Zamawiaj4cego dodatkowych 
-zapisow ograniczaj4cych prawo do zmiaty

wynagrodzenia WYkonawcy'

Odpowiedi:
Zamawiai1cy pozostawia za$is umowy bez zmian'

Jednoczesnie inlbrmujemyo ir.e wz6r umowy dotycz4cej 
. 
zam6wienia Nr

zDM/UM/DZplg7lpN ttittg nic zawiera tresci' o kt6rej zmiang wnicsiono w pytaniu'

Odpowied2:
Zamawiaj4cy pozostawia zapis umowy bezzmian'

Pytanie nr 35 
mowy, w zakresie: ,,(...) zawinionego niewykonania

Wnorrg o modylikacje par'13rust'4 Utloyy',y zaKresle: "1"') Lowu'v'vbv 
,-'

lub zawiniunego niet-tale2ytego wykonania ("')"' !:

OdpowiedZ r _ --_:^'.
ZamawiaiFcy pozostawia zapis umowy bezzmian' .r^*rrz.zqnpi ,^tn
Jednoczesnie inlbrmujemy, iLe wz6r umowy dotycz4cej zam6wienia Nr

74DM1U1y1;DZPlg1l1NlS4ltg nic zawiera i"Sti, o kt6rej zmianq wniesiono w pytaniu'

Pytanie nr 36

Wt orrE o cloprecyzowanie zelpisu par' l3 ust'4 lit'a Umowy'

Odpon'ied2:
Zamnw iai4cy p o zo s t aw ia z:r p is u m owy b ez zmian'

Jednoczesnie inlbrmujcmy, i.e wz6r umowy dotyczqcej zam6wienia Nr

7DM1UM/D Zplg1lpNlS7llg nie zawicra tresci' o kt6rej '-iu"g 
wnliesiono w pytahiu'

Pytanie nr 34

Wnorrg o wProwadzenie do Par'12

obowi4zYwal od dnia wejScia w

wysokoSci wYnagrodzenia" ' Jest to

Pytanienr37 i^ y1

Wnoszg o wprowadzenie do par'13 Umowy zaplsu:

;;;;, ze skutkiem natychmiastowym w przypadku

uao*ionago wYnagrodzeila"'

Umowy, zapistt: ,,Aneks, o kt6rym mowa w ust'5 bqdzie

;;;t; ;;t;; przepis6w bed4cvch podstaw4 do zmianv

hit reoany ) Aoiyctrczasow4 liniq otzecznicz4 KIo'

,, Wykonawca ma Prawo'rozwi4zad
" 
zalegania Zamawrai4ceed, z zaplalq



. :-
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Odporvie{f :

Zamawidj4cy pozostawia zapis umowy bczzmian.

Pytanie nr 38
Wnoszg o modyfikacjg par.l4 Umowy, w zakresie: ,.2 tytulu zawinioncgo nicwykonania lub
zawinionego nienaleZytego wykonania przedmiotowej (.. ),,.
OdpowiedZ:
Zamawiaj4cy pozostawia zapis umowy bczzmian.
{.j:_"::.l.rj" informujemy, Le wz6r umowy dotyczqcc'i zam6rvienia Nr
ZDMNWDZP/97/PN/84/19 nie zawicra trcsci, o ktrirc.i zmiang wniesiono rv pytaniu.

Pytaniq nr.39
Wnoszg q.'modyfikacjg par.14 ust.l Umowy. w zakresie: l0o/o wartoSci umowy brutto
okreSlonej W pat.1l ust.3 ulnowy, wyliczonej proporcjonalnie do niezrealizou,anej wartoSci
przednriotu umowy (...)"' Powy2sza zmiana *yniLu /faktu, i2 wykonawca nie kwestionuje
prawa do odst4pienia od umowy Zanawiai4cemu. jednakze wysokoSd kary unownej winna
by6 adekwatna do czasu, w kt6rym to odst4pienie moze wyst4pic. Nie spos6b zrozumie(-
wysokoSci kary umownej liczonej w stosunku co caloSci kontraktu, lezeli odst4pielie
wyst4piloby w jego polowie b4d2 pod koniec. Ponadto na jakicj podstawie Zamawiaj4cy
ustala wysokoSi odst4pienia w stosunku rlo caloSci zarntlwienia, skoro w par.l0 ust.3
Umowy, zastrzega realizacjq zam6wienia pod warunkicm uzyskania Srodk6w na realizacjg
zam6wien:ia,
Odpowieff:
Zamawiaj4cy pozostarvia zapis umowy bez zmian.

{1d_lolze3nie informujcmy, Le wz6r umowy clotvcz4cci zarn6wienia Nr
ZDI{N|M/DZP/97tPN/84/19 nie zawicra tresci, o ktrirei zmiang wnicsiono w pytaniu.

Pytanie nr 40
Wnoszg o modyfikacje par.14 ust.l Umowy,
niewykonania lub zawinionego nienalezytego
wynikaj4cych z umowy".

w zakresie: ,,(...) z powodu zawinionego
wykonania przez wykonawcg zobowi4zat

Odpowiedp:
Zamawiai4cy pozostawia zapis umowy bczzmian.
Jednoczesnie informujemy, Le wz6r umowy dotycz4cci zam6wienia Nr
ZDI{NI|4.IDZP/97/PN/84/19 nie zawiera trcsci, o kt6rci zmiangwnicsiono rv pytaniu.

r!'

Pytanie.ff 4l
Wnoszq o, obnizenie kary umownej wskazanej w par.l4 vst.2-4 Umowy co najnrniej o 70o/o.
Niezaleznie, od przyslugui4cej zamawiai4cemu uprzywilejowanej pozycji' zamawiaiqcy
powinien tak uksztaltowai treSi umowy, aby realizacja zamowienia byla ,r-rli*o 1np. wyiol
o sygn. akt KIO 283114). Celem zamawiai4cego powinno byc r6wniez dqierie do osi4gnigcia
korzystnych rynkowo cen. Zamawiaj4cy nie powinien konstruowai umowy w spos6b, ktory
negatywnie wplynie na iloSi zlo2onych w przetargll ofert. Nie mole taki.e przerzucic calogci
ryzyka gospodarczego la wykonawca (wyrok S4du Okrqgowego Warszawa-praga o sygn. akt
IV Ca 50s/05). okreslaj4c wysokoSi kar umowny ch, zaiawiuJqy powinien jedriak kierowai
s.ig zdrowyrn rozs4dkiem. Zbyt restrykcyjne. iltyt wysokie'kaiy^umowne z jakimi mamy
doczynienia w tym pt,zypadku, w pol4czeniu z wynikajaca z Llstawy o finansach publicznycir
koniecznosci4_ ich 

_ 
dochodzenia przez zamawiajEcego 

' 
moze prowadzii nie tylko do

negatywnlch konsekwencji dla wykonawcy, ale byi powodem liemoznoSci zreal izowania
zam6wienia: Podkre$lenia wymaga i'akt, i2kara umowna powinna sklalia6 wykolawca do
realnego, zgodnego z ltesci4 zawafiej Lrmowy, wykonania ci4?4cycl1,nu ui- 1a rnocy tej



.':

umowy obowi4zk6w a nie stanowii podstawg do zachwiania plynnosci finansowej

*yt onu*ty w tiakcie reahzacii zam6wienia'

Odpowicd2:
Zrmtwiziqcy pozostawia zapis umowy bezzmlnn'

Jednocze5nie infbrmujemy, 'i'e wz(tr umowy dotycz4cej zam6wienia Nr

zDMlUM/DZplg7lpN tSittg" nic zarviera tresci' o kttirej zmiang wniesiono w pytaniu'

Pytanie nr 42 -,..--:^.. r^+ -,o v,:iAtrhrekrriacv (

wnoszgowykresleniewpar.14ust.4Umowyzapisu!2t:::lukazdybrakuj4cyelement";"za
ka.dyelement ubioru" . Kara u*o*nu^* *VtoloSti 1000 zl zaka:zdy element brakuj4cego

ubioru b4d2 braku czapkiiest naruszeniem poistawowych zasad wspolzycia spolec2nego'

Odpowied2: !---
Zamawiai4cy p ozost alvia za pis um owy b e'z zmian'

JetlnoczeSnic inlbrmujcmy, ir'e wz'6r umowy dotyczqccj zam6wienia Nr

LDWTN.*IDZP/97|I'N l84l]9 nie zawiera trc5ci' o ktdrej zmiang wniesiono w pytaniu'

Pytanie nr 43

Co Zamawiaj4cy rozumie poprzez'zaprs

odpoczynku (w tym r6wnieZ na innYm

odpowiednie go odPoczYnku'

par.14 ust.4 lit.d Umowy ,,bez odporruiedniego

kompleksie". Proszq o zdefiniowanie czasu

.11

OdpowiedZ: -:^_
Zamawiaj4cy pozostawia zapis umowy bcz zmian' r..*.^.rnzrai vq',rl
Jednoczesnie inlbrmujcmy, Le wz(tr umowy dotycz4cej zamdwienia Nr

z;nwluwlDzp/92l;"Nd,iiig';ti* ro*itto ttesci, o kt6rej zmianq wniesiono w pytaniu'

n*ylfr;":ol.,ooynr.ac;c; 
par.14 usr.5 Umowy, w zakresie: ,,(...) dotvczqce zawinionego

nienaleZytego wykonywania ustug ochronnyctrprzekazywane na pisrnie wykonawcy"'

Odpowied2: :..:,1

Zamaw itizlcy p ozost awia zapis u m owy b ez zmian'

Jcdnoczesnieinlbrmujemy,t'ew'z(trumowydotycz4cejzam6wieniaNr
zDwruM/I)zplg7tpN ftittg" nic zawiera tresci, o ktrirej zmiang wniesiono w pytaniu'

Pytanie nr 45 r!---i,., r.^- ,,-,rrrzn,,^h rnnTl iwvc
wnoszq o wprowadzenie do par.I4 Umowy, limitu kar umownych mozliwych do naloaenia

na wykonawca.
OdpowiedZ:
Zuiu*io;acy pozostawia zapis umowy bezzmian'

Pytanienr 46 r -,^.-i^--. 7,,^otxriqiqr.rr iest zr

wnoszq o wprowaclzenie do par.14 umowy, zapisu: ,, zamawtaj4cy jest zobqwi4zany do

wznaczenia piscmnie doclatkowego terminu do zaprzestania naruszeir okreslonycir powyzej'

Dopiero po jego bezskuteczr.ynr rrpty*i" -u pru*o obci4zenia wykonawcy kar4 urhown4'

OdpowiedZ:
Zamawiaiqcy pozostawia zapis umowy bcz zmian'

Pytanie nr 47

Wnoszgomodyfikacjgpar.lgust.SUmowy,wzakresie:,,('.')siedzibyPowoda''.
OdpowiedZ:
Zu-awiaiacy pozosthwia z*1ris umowy bcz zmian'
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Pytanie nr 48
Cty Zamayviaiqcy -vqYraza zgodE na zawarcie Llmowy dot. wzajemnego powierzenia
przetwatzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zar6wno Zamawial4cego jaki
i WykonarycY, w zwi4zkuz obowiqzvj4cymi przepisami RODO. Wz6r' w zal1czeniu.
OdpowieQf:
Zamarviaj ;1cy nie wy r aLa zgo dy na w z6r przedstaw iany przcz wnios kuj 4 ccgo

Pytanie. nr 49
Czy w przypadku zadeklarowania przez pracownika ochrony pracy ppwyzej pelnego etatu,
ZamawrajEcy opr6cz wymogu umowy o pracg w pelnym wymiarze godzin, pozostawia w
gestii Wykonawcy formg zatrudnienia w dodatl<owym wymiarze roboczogodzin dla tcgo
samego pracownika?
Odpowiedf:
Zamawiajgcy nie wyraha zgody.
Zgodnie E art. 29 ust. 3a ustawy Pzp zamarviai4cy okresla w opisie przedmiotu
zam6wieni3 na uslugi lub roboty budowlane wymagania zatrudni cnia przez wykonawcg
Iub po$wykonawcg na podstawie umowy o pracQ ostib wykonui4cych wskazane przez
zamawiaj4cego czynnoSci lv zakresie rcalizacii zam6wienia, ie2cli wykonanie tych
czynnoSci polega na wykonywaniu pracy w spos6b okrc5lony w art. 22 g I ustawy z dnia
26 czerwcal9T4 r. - Kodeks pracy (Dz. tJ. 22019 r. poz.1040, 1043 i l49s).
Obowi4zek zatrudnienia na umowg o pracQ sformulowany w ustawic pzp wynika z
charakteru czynnoSci wykonywanych przez dan4 osobg, a nic z ilo5ci godzin pracy danej
osoby.

Pytanie nr 50
Jedli Zamiwiaj4cy dopuSci mozliwoSi zatrudnienia powyzej pelnego etatu pracownik6w
pracui4cy(lr na podstawie umowy cywilnoprawncj czy przewicluje ialoryzacjg minimalnej
stawki godzinowej?
Odpowiedfr
Zgodnie ', odpowicdzi4na pytanie nr 49.

Pytanie'nr'51
Jakie elementy wchodz4 w sklad instalacji monitoringu (typlrodzal urz1dzeri - rejestratory
wideo rejestratory typ/rodzaj, kamery IP/ Analog naIely podad producenta i symbol ) ?
OdpowiedZ:
Na obiekcic zostal zastosowany system tclcwiz.ii dozorolve..j oparty na proccsorach w
jako5ci CVBS oraz IIDCVI skladai4cy sig z :

1. Kam e ryr HAC- IID B W I 2 0 ORP -V n' -27 1 2 SZ'. l' .21]
2. Kamery'EASYCAM EC-l f 6-SCII 900 SZ't.2
3. Kamery 5D22204I-GC 52T.6
4. Kamera DS-2CE56D8T-ITM SZT.2
6. Monitor PM-43 AG SZT.2
7. Rejestrator DS-7324IIQIII-K 4 SZ'I.2
8. Dysk IIDD 8TB SZT.4
9. Zasilacz PSD051251' SZT.f
10. Zasilacz UPS LUPUS ARES 1600 SZT.I

Pytanie w 52
Cty uslugi monitoringu w obiektach posiadaj4cych instalacje monitoringu rnaja by6
wykonywaile lokalnie czy w centrum wykonawcy-
Odpowiedi:

l0



",'

uslugi monit,ringu w obickcie powinny byd wykonylvanc lokalnie'

Pytanie nr 53

Czy zamawiaj4cy uclostqpnia l4oza internetorve iP?

Odpowied2: , -.u^^-.i., ,.;r,rlr^'./rne,,o -'enie zgody na

Zamawiaj4cynieudostgpnil4czaobocnieuZytkowanego.Dopuszczawyraz(
podlqczenio stalcgo ni)a iniernetoJ"e" ol, obiektu na ioszt wykonawcy' oplaty

'*i.tiq.rn. i bic24ce ponosi Wykonawca'
),'

Pytanie nr 54 ,,, ,,L,,r,.ie wvkrvwa r.tar,gnigcie itp.

W iaki spos6b w instalacji rnonitoringu obconie wykrywane s4 zagrozenla v 
:

,ri ,uw tcj kwcstii opisane wymaganla'

bipu*ittri ' , -'t 2.^ -n m,rnirnr(rlvanc f)rzcz pracownikriw ochrony
Wykrywan e zagr<t'Lenia wtargnigi itp' s:1 monitorowane przez pracown

pelni4cych ,ruznt'-p"J.otow4 
-. 

.i- 
pra.ownika obserwuj4cego monitoring wizyiny w

pomieszczeniu oJrtffi na'obiekci''-2"*"* 
^.?:!^,:;nol'o' 

2e obickt oodlegai4cy

ochronie jest obicktcm publicznie d'stgpnym a czas i.*g Yfli;h,::ldzinach 
030- 530

przewidziano ..1.- iokonania wrr"ftict czynnoSci konserwacji technicznych'

zapewniaj4"v.h ;;;';warvjrte f*"k'i"";;:.1i- :y:.-f 
oraz znalduj4cvch sie w nim

urz4dzefi,n rtorvJ wr.""n"i. nie jest mo'lirvc przy intensywnym ruchu pieszych'
:

..:
Pytanie nt 5'5 ,.-^', ' iowe/atlministratora? 

'::'

iry tu^u*iaj4cy posiada kody serwts

;ll"#ii;r r.r, w posiadaniu kod6w do konriguracji svstemu ccrv

Pyranie nr 56 r r .t^r...*.,,at.r,'io rechnir:zna zainstalowanycl
Czyzamawiaj4cyposiaclaaktrralnaclokumentacjgtechnicznazainstalowanychsystem6w?

tll"#t"t.y;".t w posiadaniu dorrumcntacji systemu ccrv

Pytanie nr 57

Czyzamawiaj4cyposiadaplikiZrodlowe,kopiekonfiguracjizainstalowanychsystemow?

?|fl""1ffi.y ni. jesr w posiatraniu n,iy*,.ilot*owvch rejestrator6rv natomiast jest rv

poriuOurrit Lopi k'onliguiacji systemu CCTV'

il?Xtriflwane systemy sq/byly konserwow ane i ziak4czestotliwosci4?

;lriil,tt"Yu.,. ,yrt.*y s4 monitorowano i konsenvowane na bie,4co.

Pytanie nr 59 
" 

.., -.,
Ciry zuin talowane systemy s4 sprawne?

odpowicdz: r..-.-:.. -1r .hr.r\un.,
W chwili obecnej wszystkie urz4dzenia s4 sprawne 

'':::

PYtanie nr 60

Jaki j est sposob rczhczaniaprac/wezwaf, serwisowych?

odpowiedf: . . , r-..--^-..,-^ii't ien uwzglgdnic w swoich kosztach'
X"tX prac bie24cej konserwacji Wykonawca powrnl

lt



j,,

i
Pytanie rr,6l

lzy 
jest o?:tuo do wszystkich zainstalowa'ych urz[dzehprzy uzyciudrabiny?odpou'iedi: r ( vruurqurrrJ

Tak' obecnic wykonawca wykonujc czynn o3( zbieL4cc.i konscrwac.ii l<amcr wyl4cznie zdrabin' bez u|ycia zwy'Zek. Jednocicsnie Zamawia.i4cy zaznacza, L,e 4o kamerzainstalowanych nad schodami ruchomymi rlostgp mozliwy bgdzic wyl4cznie wgodzinach przerwy technicznc.i ti. gro_-5ro 
r' --.-zt

Pytanie nr 62
Proszg o podanie ilosci element6w objgtych konserwacj4 dla poszczeg6lnych obiekt6w:Odpowiedj
zlmawiai.lcy informu.ier Le przetlmiotem zam6wicnia .iest arlministrowanic obiektcm tj.ult"yot-o4t czystosci, konserwac.ii oraz ochronic fizyczncj lv obickcic * 'funel dlapieszych 'Trasy w-z w warszawie. Zakrcs pyac oraz. uslug okreslono w opisiePrzedrniot u Zam|wienia .

Pytanie nr 63
c,zy zamawiai 4cy po s i ada ko dy serwi s owe/admi rri stratora ?
Odpowiedf:
Zamawiaj,4cy jest w posiadaniu kodti,w do konfigurac.ii systcmu C.C.I.V

Pytanie nr g4

Czy zamawiaj4cy posiacla aktualna dokumentacjq techniczna zainstalowanych system6w ?Odpowied.f:
zamawiai}cy iest w posiadaniu tlokumcntac.ii porvykonawczc.i remontuprzeprowadzonego z 2005 roku.

Pytanie nr 65
Czy zamawias}cy posiada pliki 2r6dlowe, kopie konfiguracji zainstalowanych system6w ?OdpowiedZ:
Zamawiai4cy nie jcst w posiadaniu. plik6w 2r6dlowych rc.iestrator6lv natomiast jesttylko w posiadaniu kopi konfiguracji systcmu CCTV:

Pytanie nr g6
czy zainstalowane systemy sq/byry konserwow ane i z jak4czgstotliwosci4?
Odpowieclf:
Odpowied'f udziclona w odpowic dzi na pytanie 5g.

Pytanie nr 67
Czy zainstalowane systemy sA sprawle?
Odporviedf :

Odpowicdf udzielona w odpowicdzi na pytanic 59.

Pytanie nr 68
Jaki j est spo s6 b r o zliczania pr ac / w ezw aA s erwi s o wych ?
Odpowiedf:
Odpowied .2 udzielona w o dp orv icrlzi na pyta nic 60.

Pytanie ru 69
czy jest dostgp do wszystkich zainstarowanych urz.qclzen przy u*yciucirabi'y?

''r1 " 12



Odpowied2:
o;;;;t;f urlziclona w odpowiedzi na pvtanic 61'

Pytanie nr 70:

czy wykonawca moze w celu potwierdzenia warunku posiaclania koncesji na pt'owadzenie

dzialalnosci w zarr,lJ. o"rrro.i os6b i mienia polegai na koncesji podwykona\ icy czy teZ

musi wyka za( s\q f.o n" t tl a p"y'",721 
.be 

zp-o Sredni o j "*ll,
Zgodniebowiem )'ii-T.i..ti' Srwz Wykonawca musi posiaclad koncesjE wydan4 ptzez

Ministra wlasciwego clo spraw wewnqtiznych na p'o*ud"t'ie dzialalnosci r'v zakresie

ochrony osob i mienia zgodnie , or,..oi'u# t"t"*v z dnia 22 sierpnia l99l r' o ochronie

osob i nrienia (D,L. i. ,lon r. por, #i;";,'o';';; i ^.1. 
z korei z tresci pkt 10'l 1' wvnika'

iz Wykonaw.u -oz. *1elu potwiercizenia spclniania warunkow udz\alu w postqpowaniu' w

stosownyclrsytuacjachorazwocirriesierrir'rclokonkretnegozam6wienillYbjegoczgSci,
polega6 na zdolnoSciash technicznyctt tttU za*odowyJh lllb sytuacji finansowej lub

ekonomicznej innych poclmiot6w , n "rui"'"i" 
od charakeru prawne go LEcz4cych go z nrm

Odpowied2:
H;m:t'iu,r.r.r.r.srwzyyk".L1:::::i-',::il"*i:ff ffiYi:,"tX'iTX'",J-X1'-,:'l#li"ll1.,l;?-"iJ"iliil'ffiq']"-ry'":,',lHilgU","ll#,1#i1il11'J;y1TlffiJ.il"J;-,,X,**'Hff .ffi ;"'*"r"1*::::::::fi "'ff TJ-HTl"i,lllJffi

stosunk<iw PrawnYoh'

cz g 5 c i, p rrlc ga 6 n a zo o l q o S c i a-ch. t pp.Lr-n is.zp:-gh-$.tl

ffff:l"Hl1il':lr eru prawnego r4czqcvch

ili*?otunkriw PrawnYch'
i^lJil lT,i,:l 

-:il 
HT'""Jil 

" i' 
i 

.p e 1' T liL. ::,::T.1' :'liff l r*: 
u p r aw n i e n i a ch d o

#Houffi ; ;?ili;r.i ori-r 
" 
i' o s. i, ulw o o ow ci i n nvch p o dmiotrsw'

Odpowied2:
lnl 

nill', 
|i; u " wy ko n a w 

I 
6Jv u b i1 sii 

I I : l . i:t. : :li 
t: 

:'- 
""" 

JX::f XT J*Til;:l[
il,,H1i',11H,,*#::"ffi il,Jiiffifrie:*::,r:.s:;:,:;l'"'ff Lilffi L j,:.ll:
ffi ;ili-Xlffl-iftruffi ; ", uo i * t.,iio p owinni posiadad czlo nkowie konsorcj um'
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