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Adres do korespondencji: ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin 
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NIP: 5060105805   REGON: 060738970 

E-mail: sekretariat@muzeumsilpowietrznych.pl 

             administracja@muzeumsilpowietrznych.pl  

  

Dęblin, dnia 31.03.2016 r. 
 

 Dotyczy: Ogłoszenia do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na ochronę 

osób i mienia  - numer Zp/un/1/2016  
 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA ORAZ ZMIANA TREŚCI OGŁOSZENIA 
 

W związku ze złożonymi pytaniami w przedmiotowym postępowaniu na podstawie 

art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U.  

z 2015 r., poz. 2164), zwanej dalej "ustawą',  przedstawiam złożone pytania i udzielam 

odpowiedzi: 
 
PYTANIE 1:   

„Zgodnie z treścią Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 26.10.2010 r w sprawie 

protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 

759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu 

(dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go faxem...” 

 
ODPOWIEDŹ: 

Pomimo iż zakres żądań Wykonawcy nie jest wnioskiem o wyjaśnienie treści ogłoszenia, 

Zamawiający udziela odpowiedzi z uwagi na zapewnienie uczciwej konkurencji i 

udostępnienie tej informacji wszystkim potencjalnym Wykonawcom. Wartość szacunkowa 

zamówienia jest informacją ujawnianą w protokole postępowania o udzielenie zamówienia, 

zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie protokołu postępowania o 

udzielenie zamówienia publicznego z dnia 26 października 2010 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1458) 

[dalej Rozporządzenie]. Zgodnie ze wzorem zamieszczonym w Załączniku nr 1 do 

Rozporządzenia (druk ZP-PN) pkt. 2.2 wartość zamówienia „można wypełnić po otwarciu 

ofert”. Na tym etapie postępowania Zamawiający nie ma obowiązku ujawniania tej 

informacji, a protokół uzupełni o wartość szacunkową po otwarciu ofert. Wykonawca będzie 

mógł wystąpić z wnioskiem o udostępnienie protokołu zgodnie z §5 Rozporządzenia. Kwota, 

jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia ujawniona zostanie 

bezpośrednio przed otwarciem ofert zgodnie z art. 86 ust. 3 ustawy.  

 
PYTANIE 2:   

„Czy do obowiązków Wykonawcy będzie należało otwieranie i zamykanie obiektów (dotyczy 

obiektów w Koszalinie i Dęblinie)?” 

 
ODPOWIEDŹ: 

Do obowiązków Wykonawcy będzie należało otwieranie i zamykanie holu głównego. 

 
PYTANIE 3:   

„Jaka jest procedura gospodarki kluczami od obiektów, kto będzie odpowiedzialny za ich 

przechowywanie?” 
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ODPOWIEDŹ: 

Osoby pełniące dyżur ze strony ochrony będą odpowiadać za wydawanie i pobieranie kluczy 

od pracowników Muzeum. 

 
PYTANIE 4:   

„Czy w przypadku deponowania kluczy przez Wykonawcę konieczne jest do tego celu 

angażowanie grupy interwencyjnej?” 

 
ODPOWIEDŹ: 

Nie.  
 
PYTANIE 5:   

„We wzorze umowy zamawiający zawarł zapisy dotyczące możliwych zmian umowy. 

Zamawiający nie uwzględnił jednak treści art. 142 ust. 5 ustawy pzp, który to w przypadku 

umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy (w przedmiotowym postępowaniu czas 

realizacji przedmiotu zamówienia przekracza 12 miesięcy) nakłada na Zamawiającego 

obowiązek wprowadzenia do umowy postanowień o zasadach wprowadzania 

odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmian 

określonych w art. 142 ust. 5 pkt 1) - 3) ustawy pzp. 

Zgodnie z dyspozycją art. 142 ust. 5 ustawy pzp wnosimy o wprowadzenie do projektu 

umowy obligatoryjnych w przypadku umów zawartych na okres dłuższy niż 12 miesięcy 

zapisów precyzyjnie określających zasady waloryzacji wynagrodzenia w przypadku zmian, 

o których mowa w art. 142 ust. 5 pkt 1) - 3) ustawy pzp, tj. od kiedy obowiązuje aneks, w 

jakim terminie należy się zwrócić o zmianę wynagrodzenia i w jakim terminie Zamawiający 

zobowiązuje się do odpowiedzi na wniosek.  

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 16 marca 2015r. o sygn.. KIO 413/15 wskazuje, 

iż: 

„zamawiający został zobligowany do określenia w umowie zasad wprowadzania 

odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy”. Dodatkowo KIO 

podkreśla, iż: „przyjąć należy, że owe zasady powinny precyzować kwestię waloryzacji 

wynagrodzenia na tyle, żeby w toku realizacji umowy strony nie toczyły sporów w tym 

zakresie, bądź dopiero wówczas rzeczywiście ustalały stosowne zasady”, a także, że: 

„intencją ustawodawcy było zobligowanie zamawiających do takiego uregulowania w 

umowach kwestii waloryzacji, aby w razie wystąpienia okoliczności uzasadniających 

uruchomienie mechanizmu waloryzacji strony nie toczyły sporów co do przebiegu tej 

procedury”. 

W związku z tym, iż siwz oraz umowa, nie zawierają postanowień wymaganych przepisem 

art. 142 ust. 5 pzp, a termin realizacji zamówienia przekracza 12 miesięcy, proponujemy 

dokonanie zmiany SIWZ, poprzez dodanie do projektu umowy poniższych zapisów: 

1. Strony zobowiązują się, iż każdorazowo dokonają (w formie pisemnego aneksu) zmiany 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy na mocy Umowy, w przypadku wystąpienia jednej ze 

zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo 

zamówień publicznych, tj. zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 

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. 

2. Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem 

wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 1 pkt. 1) - 3).  

3. W wypadku zmiany, o której mowa w ust. 1 pkt 1) powyżej, wartość netto wynagrodzenia 

Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a określona w aneksie 



wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem stawki podatku od 

towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 

4. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 2) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy 

ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych 

pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie 

wejścia w życie zmiany, części zamówienia,  do wysokości wynagrodzenia minimalnego 

obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób 

zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 1 pkt. 3) powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy 

zostanie podwyższone o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania Umowy 

ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia 

publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej 

łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych 

składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej 

umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w 

momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia  przy założeniu braku zmiany 

wynagrodzenia netto tych osób. 

6. W przypadkach, o których mowa w ust. 1 pkt. 2) i 3), przed zawarciem aneksu, o którym 

mowa powyżej, Wykonawca winien złożyć Zamawiającemu pisemne oświadczenie o 

wysokości dodatkowych kosztów wynikających z wprowadzenia zmian, o których mowa w 

ust. 1 pkt 2) i 3). Aneks, o którym mowa w ust. 1 powyżej, powinien być zawarty przez 

Strony w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu powyższego oświadczenia 

przez Wykonawcę, przed wejściem w życie zmian, o których mowa w ust 1 pkt 2) i 3)".  

 
ODPOWIEDŹ: 

 

Zamawiający oświadcza, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i wprowadza zmianę Zał. Nr 1 

do ogłoszenia (Projekt - Umowy) polegająca na zmianie treści §12, który otrzymuje 

brzmienie (zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy): 

 

"§ 12 

1. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, 

na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem następujących 

przypadków: 

1)   zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ 

na realizację przedmiotu zamówienia; 

2)   powstania rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć użytych w umowie, 

których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana będzie umożliwiać 

usunięcie rozbieżności i doprecyzowanie umowy w celu jednoznacznej interpretacji 

jej zapisów przez Strony; 

3)    zaistnienia innej, niemożliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 

okoliczności prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za którą żadna ze Stron nie 

ponosi odpowiedzialności, skutkującej brakiem należytego wykonani umowy, 

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy poprzez dokonanie stosownych 

zapisów,  

4)   wystąpienia okoliczności, w wyniku których będzie konieczne zwiększenie obsady 

pracowników ochrony w Muzeum (np. prowadzenie robót budowlanych w budynku 

Zamawiającego, organizowanie imprez typu Noc Muzeów). 

2. Strony mają prawo do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (w formie pisemnego 

aneksu), na podstawie pisemnego wniosku zaakceptowanego przez drugą stronę, w 



przypadku wystąpienia jednej ze zmian przepisów wskazanych w art. 142 ust. 5 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych, tj. zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 

ust. 3-5 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 zdrowotnej, jeżeli 

zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. 

3. Jeżeli zmiany, o których mowa w ust. 2 powyżej będą miały wpływ na koszty wykonania 

przez Wykonawcę zamówienia publicznego, każda ze stron umowy, w terminie 30 dni od 

dnia wejścia w życie przepisów dokonujących tych zmian, może zwrócić się do drugiej 

strony o przeprowadzenie negocjacji w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. 

4. Aneks, o którym mowa w ust. 2 powyżej, wchodzić będzie każdorazowo w życie z dniem 

wejścia w życie zmian przepisów, o których mowa w ust. 2 pkt. 1) - 3) i powinien być 

zawarty przez Strony w terminie 30 dni od daty złożenia Zamawiającemu stosownego 

oświadczenia przez Wykonawcę.  

5. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 1) powyżej, wartość netto 

wynagrodzenia Wykonawcy (tj. bez podatku od towarów i usług) nie zmieni się, a 

określona w aneksie wartość brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona z uwzględnieniem 

stawki podatku od towarów i usług, wynikającej ze zmienionych przepisów. 

6. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 2 pkt. 2) powyżej, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania 

Umowy ponoszone przez Wykonawcę, a wynikające z podwyższenia wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w 

momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia,  do wysokości wynagrodzenia 

minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w 

przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 

7. W przypadku zmiany, o której mowa w ust 2 pkt. 3) powyżej, wynagrodzenie 

Wykonawcy ulegnie zmianie o wartość, o jaką wzrosną całkowite koszty wykonania 

Umowy ponoszone przez Wykonawcę, wynikającą ze wzrostu kosztów wykonawcy 

zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy 

cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia 

dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na 

podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną 

nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do 

wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia  przy założeniu 

braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

8. Zmiana wynagrodzenia obowiązywać będzie od daty wejścia w życie przepisów 

wynikających z art. 142 ust.5 ustawy pzp.” 

 
PYTANIE 6:   

„Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu dot. waloryzacji wynagrodzenia zgodnego z 

art. 142 ust. 5 Ustawy pzp. Wnosimy o wprowadzenie do umowy zapisu, iż zmiana 

wynagrodzenia obowiązuje od daty wejścia w życie przepisów wynikających z art.142 ust.5 

ustawy pzp.  Powyższe potwierdza wyrok z dnia 9 marca 2015 roku o sygn. akt. KIO 346/15  

cyt.: ,,Waloryzacja powinna następować w momencie wejścia w życie nowych przepisów’’. 

Wobec powyższego wnoszę o zawarcie klauzuli  w projekcie umowy obligatoryjnie.” 

 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wprowadził odpowiedni zapis w § 12. 

  



PYTANIE 7:   

"Wnosimy o obligatoryjne wprowadzenie  do umowy zapisu zgodnego z art. 4 ust. 1 ustawy z 

dnia 29 sierpnia 2014 roku o zmianie ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. poz. 

1232), który wskazuje, iż każda ze stron umowy  w terminie od dnia opublikowania 

przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może złożyć 

wniosek w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia." 

 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wprowadził odpowiedni zapis w § 12. 

 
PYTANIE 8:   

„W związku z art. 142 ust. 5 ustawy pzp, proszę o informację w jakim terminie zostanie 

zawarty aneks dot. zmiany wynagrodzenia,  o którym mowa w art. 142 ust. 5 pzp (od 

momentu zgłoszenia wniosku o zmianę wynagrodzenia przez wykonawcę)? Zgodnie z art. 5 

ustawy z dnia 23 października 2014 roku o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1831) porozumienie w sprawie 

zmiany wynagrodzenia powinno zostać zawarte w terminie jednego miesiąca od momentu 

złożenia wniosku. Wnosimy o wprowadzenie do umowy powyższego zapisu obligatoryjnie.” 

 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wprowadził odpowiedni zapis w § 12. 

 
PYTANIE 9:   

„Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz niektórych innych ustaw proszę o potwierdzenie, iż w przypadku zmiany przepisów o 

których mowa w art.142 ust.5 pkt.2 ustawy pzp zamawiający dokona ,,odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia’’ w rozumieniu sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział 

w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 

zamówienia,  do wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie 

przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze 

niższym niż pełen etat.  

Wnosimy o zawarcie klauzuli we wzorze umowy obligatoryjnie.” 

ODPOWIEDŹ: 

Mając na względzie art. 142 ust. 5 pkt. 2 ustawy Zamawiający dokonał w tym zakresie 

doprecyzowania zapisów umowy. Patrz odpowiedź na pytanie 5. 

 
PYTANIE 10:   

„Zgodnie z ustawą z dnia 25 czerwca 2015 roku o zmianie ustawy o zmianie ustawy Prawo 

zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych 

oraz niektórych innych ustaw proszę o potwierdzenie, iż w przypadku zmiany przepisów o 

których mowa w art.142 ust.5 pkt.3 ustawy pzp zamawiający dokona ,,odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia w rozumieniu sumy wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego 

oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę 

zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, 

wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób 

zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej 

przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, a biorących 

udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części 

zamówienia  przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób.  

Wnosimy o zawarcie klauzuli we wzorze umowy obligatoryjnie.” 



ODPOWIEDŹ: 

Mając na względzie art. 142 ust. 5 pkt. 3 ustawy Zamawiający dokonał w tym zakresie 

doprecyzowania zapisów umowy. Patrz odpowiedź na pytanie 5. 
 
PYTANIE 11:   

„Proszę o potwierdzenie, iż oferta ma uwzględniać koszty, wynikające z obowiązujących 

przepisów prawa w dniu składania ofert.” 

 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający podkreśla, że kalkulacja kosztów wchodzących w skład oferty spoczywa tylko  

i wyłącznie na Wykonawcy, który winien skalkulować ją przyjmując ryzyko zmiany 

przepisów powszechnie obowiązujących.  
 
PYTANIE 12:   

„Wnoszę o zawarcie w umowie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za 

wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 3 

miesięcznego okresu wypowiedzenia’’. Zaznaczam, iż sytuacja Zamawiającego przy 

kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on brać pod uwagę nie tylko 

swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć stosunek prawny tak, aby te 

interesy były zrównoważone. Prawo jednostronnego wypowiedzenia umowy przysługujące 

obu stronom z okresem wypowiedzenia umożliwiającym drugiej stronie dostosowanie się do 

sytuacji, jest w opinii Wykonawcy celowe.” 

 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

 
PYTANIE 13:   

„Wnoszę o wykreślenie w par.11 ust.3 pkt. b zapisu Umowy ponieważ zapis jest zbyt 

rygorystyczny w stosunku do przewinienia. Zamawiający już w par.10 ust.5 Umowy zawarł 

sankcje z powodu przekroczenia czasu dojazdu grupy interwencyjnej, wobec czego nie może 

dwukrotnie nakładać sankcję za to samo przewinienie.” 

ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający wyraża zgodę i rezygnuje z zapisu § 11 ust. 3 pkt. b.  

W związku z powyższym treść § 11 ust. 3 (zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy) otrzymuje 

następujące brzmienie: 

 

"Za rażące naruszenie umowy uznaje się:  

a) niestawienie się do pracy na co najmniej jeden dyżur – nie obsadzenie stanowiska 

ochrony,  

b) wykonywanie pracy przez pracowników ochrony pod wpływem alkoholu i środków 

odurzających, 

c) utratę przez Wykonawcę koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w 

zakresie ochrony osób i mienia." 

PYTANIE 14:   

„Wnoszę o modyfikację par.11 ust.1 Umowy w następującym zakresie ,,rozwiązanie umowy 

może nastąpić za porozumieniem stron w każdym czasie’’. W umowie pomylono dwie 

instytucje prawne - odstąpienie określone przepisami art. 395-396 kodeksu cywilnego i 

rozwiązanie za porozumieniem stron.  W przedmiotowej sytuacji nie może być mowy o 

odstąpieniu, gdyż zgodnie z treścią przepisu art. 395 par. 2 kodeksu cywilnego w przypadku 

odstąpienia umowę uważa się za niezawartą, a strony mają obowiązek zwrotu tego co 

nawzajem otrzymały. Oświadczenie o odstąpieniu wywiera więc skutek retroaktywny. 



Trudno jest dopuścić taką możliwość w przypadku umów o świadczenie usług, gdyż brak jest 

fizycznej możliwości zwrotu już zrealizowanych zadań, a tym samym dyskusyjny staje się 

obowiązek zwrotu wynagrodzenia. Powyższe potwierdza komentarz do kodeksu cywilnego 

pod redakcją A.Kidyby: 

"Za słuszne trzeba jednak uznać stanowisko, że jeżeli zobowiązanie ma charakter ciągły, 

skutkiem odstąpienia jest unicestwienie umowy na przyszłość (ex nunc), nie naruszając 

stosunku prawnego w zakresie spełnionego już świadczenia ciągłego (por. uzasadnienie 

wyroku SN z dnia 8 października 2004 r., V CK 670/03, OSN 2005, nr 9, poz. 162, o 

niedopuszczalności stosowania przez strony klauzuli umownej określającej moc wsteczną 

wypowiedzenia stosunku trwałego; por. także W. Czachórski, Prawo zobowiązań w zarysie, 

Warszawa 1968, s. 358; Z. Radwański, Uwagi o zobowiązaniach trwałych (ciągłych) na tle 

kodeksu cywilnego, SC, t. XIII–XIV, Kraków 1969, s. 260–262; P. Drapała (w:) System prawa 

prywatnego, t. 5, s. 1112; W. Popiołek (w:) K. Pietrzykowski, Komentarz, t. I, 2011, art. 395, 

nb 4)" 

Przyjąć więc należy, że intencją Zamawiającego było ustanowienie prawa do 

rozwiązania umowy za porozumieniem stron.” 

 
ODPOWIEDŹ: 

Zamawiający oświadcza, że uwzględnia wniosek Wykonawcy i wprowadza zmianę Zał. Nr 1 

do ogłoszenia (Projekt - Umowy) polegająca na zmianie treści §11 ust. 1, który otrzymuje 

brzmienie (zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy): 

 

1. „Rozwiązanie umowy może nastąpić za porozumieniem stron w każdym czasie.” 

 

Zgodnie z art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia również zapis DZIAŁU II 

FORMULARZ OFERTY: 

jest: 

„W odpowiedzi na ogłoszenie Wyższej Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych w Dęblinie w 

postepowaniu na „Ochronę osób i mienia” przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że 

akceptujemy w całości wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu oraz w projekcie umowy 

jako wyłączną podstawę procedury przetargowej.” 

a powinno być: 

„W odpowiedzi na ogłoszenie Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie w postepowaniu na 

„Ochronę osób i mienia” przedkładamy niniejszą ofertę oświadczając, że akceptujemy w 

całości wszystkie warunki zawarte w ogłoszeniu oraz w projekcie umowy jako wyłączną 

podstawę procedury zamówienia publicznego„ 

 

Ponadto Zamawiający zawiadamia, że w Ogłoszeniu DZIAŁU I INFORMACJE DLA 

WYKONAWCÓW, w pkt. 11 MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT oraz w pkt. 

13 MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT błędnie podano adresy Zamawiającego. 

 

W związku z powyższym Zamawiający zmienia zapisy pkt. 11 i 13 (zgodnie z art. 38 ust. 4 

ustawy) w następujący sposób: 

 

1. pkt. 11: 

„MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT Oferty powinny być złożone w dni 

robocze od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 15.30 w siedzibie Zamawiającego przy 

ul. Lotników Polskich 1, 08-530 Dęblin” 

 

2. „pkt. 13: 

„MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT 

 



„Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego w Dęblinie, przy ul. Lotników 

polskich 1” 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 38 ust. 6 ustawy, zostaje przedłużony 

termin składania ofert do dnia 08 kwietnia 2016 r. do godz. 10.00.  

 

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08 kwietnia 2016 r. do godz. 10.30. 

 

UWAGA: zmodyfikowane Ogłoszenie przedmiotowego postępowania dostępne jest na 

stronie internetowej Zamawiającego: www.muzeumsilpowietrznych.pl 
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