
 

 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 

Instytucja kultury Ministerstwa Obrony Narodowej 

NIP 5060105805   Regon 060738970 

08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1 

tel. / faks: +48 261 519 454 / +48 261 519 450  

e-mail: sekretariat@muzeumsp.pl, www.muzeumsp.pl 

 

Dęblin, dnia 10.10.2019 r. 

 
 
 

 
 
 
 

ZP-PN.3.2019 
 
 

WYJAŚNIENIA DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 
 
 
Dotyczy: Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr ZP-PN.3.2019 prowadzonego  
  w trybie przetargu nieograniczonego na realizację usług pod nazwą „Ochrona osób  
  i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy ul. Lotników Polskich 
  1 w Dęblinie” 

 
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, Zamawiający 
informuje, o wpłynięciu zapytań o wyjaśnienie treści Specyfikacji Istotnych Warunków 
Zamówienia, zwanej dalej SIWZ, oraz udziela wyjaśnień. 
 
1. Treść zapytania: 

Proszę o wskazanie terminu rozpoczęcia wykonywania usługi na rzecz Zamawiającego. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że termin rozpoczęcia realizacji przedmiotu zamówienia, 
zgodnie z zapisami § 7 ust. 1 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, 
został określony jako data podpisania umowy. Jednocześnie informuje,  
że przewidywany termin zawarcia umowy na realizację zamówienia to 01.11.2019 r.  
Ze względu na procedury związane z udzieleniem zamówienia publicznego w trybie 
przetargu nieograniczonego w oparciu o przepisy ustawy Pzp, Zamawiający nie jest  
w stanie w sposób jednoznaczny i wiążący wskazać terminu zawarcia umowy. 
 

2. Treść zapytania: 
Proszę o wskazanie liczby posterunków oraz określenie miesięcznej liczby 
roboczogodzin niezbędnych do wykonania usługi dla Zamawiającego. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że na terenie obiektu wyznaczone zostało miejsce 
przeznaczone do pełnienia dyżuru przez pracowników ochrony. Zamawiający wymaga 
pełnienia całodobowego dyżuru pracowników ochrony o którym mowa w pkt. 3.3 ppkt. 3) 
lit. a) SIWZ oraz w § 2 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, przez 
jednego pracownika ochrony. Zasady realizacji usług stanowiących przedmiot 
zamówienia zostały określone szczegółowo w SIWZ oraz we wzorze umowy 
stanowiącym Załącznik nr 7 do SIWZ. Obliczenie miesięcznej liczby roboczogodzin, 
niezbędnych do wykonania usługi leży po stronie Wykonawcy / Oferenta. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, że istnieje możliwość dokonania wizji lokalnej na terenie 
obiektów objętych przedmiotem zamówienia. 
 
 



 

 

Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie 

Instytucja kultury Ministerstwa Obrony Narodowej 

NIP 5060105805   Regon 060738970 

08-530 Dęblin, ul. Lotników Polskich 1 

tel. / faks: +48 261 519 454 / +48 261 519 450  

e-mail: sekretariat@muzeumsp.pl, www.muzeumsp.pl 

 

3. Treść zapytania: 
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 przesyłamy jako 
załącznik. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy powierzenia przetwarzania danych.  
W umowie tej jako administrator danych osobowych wskazane będzie Muzeum a jako 
podmiot przetwarzający Wykonawca. Dane które Zamawiający przekaże do 
przetwarzania to: dane osobowe pracowników, kontrahentów, odwiedzających muzeum  
i innych osób, których dane są przetwarzane w związku z zastosowaniem rejestracji 
obrazu (monitoringiem wizyjnym) oraz prowadzeniem listy wejść i wyjść. Zakres danych 
osobowych, które mogą być przetwarzane w powiązaniu z wizerunkiem utrwalonym na 
urządzeniu monitorującym jednostkę: nr rejestracyjny pojazdu, czas i miejsce zdarzenia 
objętego monitoringiem, sposób zachowania się osób, których wizerunek utrwalono na 
urządzeniu rejestrującym obraz, imię, nazwisko data i godzina wejścia / wyjścia. 
 

4. Treść zapytania: 
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? 

 
Wyjaśnienie: 
Zgodnie z pkt. 3.4 SIWZ oraz § 3 ust. 8 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do 
SIWZ „Zamawiający zgodnie z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, wymaga zatrudnienia przez 
Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności w zakresie realizacji zamówienia, tj. wszyscy pracownicy ochrony biorący 
udział w realizacji przedmiotu umowy.” 

 
5. Treść zapytania: 

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osoby z orzeczonym stopniem 
niepełnosprawności? 
 
Wyjaśnienie: 
W odpowiedzi na pytanie Zamawiający informuje, że zgodnie z art. 26 ust. 3 pkt. 7 
ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r.,  
poz. 2142 ze zm.) „Na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej wpisuje się 
osobę, która posiada zdolność fizyczną i psychiczną do wykonywania zadań, 
stwierdzoną orzeczeniami lekarskim i psychologicznym, których ważność nie upłynęła.” 
Zgodnie z pkt. 3.3 SIWZ oraz § 2 ust. 3 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do 
SIWZ, Zamawiający do realizacji przedmiotu umowy wymaga pracowników ochrony 
wpisanych na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej. Ponadto zgodnie  
z art. 33 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 2142 ze zm.):  
„1. Badania lekarskie i psychologiczne osoby ubiegającej się o wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadającej taki wpis 
przeprowadza się na wniosek tej osoby, z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa 
w art. 32 pkt. 3 i art. 33a ust. 3. 
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, osoba ubiegająca się o wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadająca taki wpis jest 
obowiązana dołączyć oświadczenie, złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za 
składanie fałszywych zeznań, że nie jest osobą niepełnosprawną w rozumieniu 
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przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz 
zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076 i 1925) lub 
nie posiada orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy wydanego przez 
właściwy organ rentowy albo dokumenty potwierdzające orzeczony stopień 
niepełnosprawności, inwalidztwa lub niezdolności do pracy. 
3.  W przypadkach, o których mowa w art. 32 pkt. 3 i art. 33a ust. 3, osoba poddająca 
się badaniu jest obowiązana złożyć lekarzowi i psychologowi przeprowadzającemu 
badanie oświadczenie albo dokumenty, o których mowa w ust. 2. 
4.  Do przeprowadzania badań lekarskich osób ubiegających się o wpis na listę 
kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej lub posiadających taki wpis oraz 
wydawania orzeczeń lekarskich, o których mowa w art. 26 ust. 3 pkt. 7, uprawniony jest 
lekarz upoważniony, o którym mowa w art. 15b ust. 1 ustawy o broni i amunicji, który 
posiada uprawnienie do wykonywania badań, o których mowa w art. 229 ustawy z dnia 
26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy. Do kontroli wykonywania i dokumentowania badań 
lekarskich oraz wydawanych orzeczeń lekarskich stosuje się przepisy art. 15i oraz  
art. 15j ustawy o broni i amunicji.” 

 
6. Treść zapytania: 

Wnoszę o wprowadzenie do par. 10 ust. 2 lit. d) Umowy, klauzuli dot. „zasad 
gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych". 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający przychyla się do wniosku oraz informuje, że w umowie zawartej  
z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostaną wprowadzone klauzule 
dotyczące zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, zgodnie z art. 142 pkt. 5 ppkt. 4 ustawy Pzp, nie stanowiące 
istotnych zmian przedmiotu zamówienia. 
 

7. Treść zapytania: 
Proszę o zdefiniowanie pojęcia mienia podlegającego ochronie określonego  
w par. 2 Umowy. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że zgodnie z § 2 ust. 4 wzoru umowy stanowiącego Załącznik  
nr 7 do SIWZ, przedmiotem zamówienia polegającym na realizacji usług pod nazwą 
„Ochrona osób i mienia w Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, z siedzibą przy  
ul. Lotników Polskich 1 w Dęblinie” objęty jest cały obiekt, w związku z tym jako mienie 

należy rozumieć wszystkie nieruchomości oraz ruchomości znajdujące się na terenie 
przynależnym do Muzeum. 
 

8. Treść zapytania: 
Czy wzmocnienie określone w par. 2 ust. 7 Umowy będzie świadczone przez 24 godziny 
przez 1 pracownika ochrony w ciągu doby? 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że tymczasowe wzmocnienie ochrony o jednego pracownika 
ochrony w trakcie trwania imprez i wydarzeń kulturalno-artystycznych, o których mowa  
w pkt. 3.3 ppkt. 7 SIWZ oraz § 2 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do 
SIWZ, jest uzależniona od długości trwania wydarzenia jednak nie przekracza 12 godzin 
na dobę. 
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9. Treść zapytania: 
Co oznacza jednodniowa impreza – ile przewidzianych jest roboczogodzin świadczenia 
usługi przez 1 pracownika? 

 
Wyjaśnienie: 
Jednodniowa impreza lub wydarzenie kulturalno-artystyczne, o których mowa w pkt. 3.3 
ppkt. 7 SIWZ oraz § 2 ust. 7 wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, 
oznacza wydarzenie realizowane przez Zamawiającego, trwające nie dłużej niż 12 
godzin. 
 

10. Treść zapytania: 
Proszę o wskazanie precyzyjnego zakresu usługi w zakresie par. 2 ust. 7 Umowy  
tj. sprecyzowanie czasu trwania każdej imprezy (jednodniowa lub dwudniowa) oraz 
sprecyzowanie ilości wymaganych w ramach imprezy pracowników (1 lub 2). 
Zamawiający zgodnie z art. 29 ustawy prawo zamówień publicznych opisuje przedmiot 
zamówienia w sposób jednoznaczny i wyczerpujący, za pomocą dostatecznie 
dokładnych i zrozumiałych określeń, uwzględniając wszystkie wymagania i okoliczności 
mogące mieć wpływ na sporządzenie oferty. Bezsprzecznym jest fakt, iż opis 
zamieszczony w par. 2 ust. 7 Umowy dot. wzmocnień nie jest precyzyjny i nie określa 
szczegółowych wytycznych koniecznych do obliczenia ceny. Precyzyjność i dokładność 
jest o tyle istotna, iż w par. 2 ust. 8 Umowy, Zamawiający zastrzega iż koszt dodatkowej 
ochrony winien być wkalkulowany w cenę oferty. Bez szczegółowych danych 
wykonawca nie może tego wyliczyć. 

 
Wyjaśnienie: 
Na etapie przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nie jest 
znany program wydarzeń, o których mowa w pkt. 3.3 ppkt. 7 SIWZ oraz § 2 ust. 7 wzoru 
umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ. W związku z powyższym należy przyjąć, 
że jedno wydarzenie realizowane przez Zamawiającego nie będzie trwało dłużej niż  
12 godzin, a dodatkowy dyżur w trakcie trwania imprezy dotyczy jednego dodatkowego 
pracownika ochrony. 
 

11. Treść zapytania: 
Co Zamawiający rozumie poprzez zapis z par. 3 ust. 1 Umowy „radiowe połączenie”?  
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że w ramach realizacji przedmiotu zamówienia wymaga od 
Wykonawcy zapewnienia dla pracowników ochrony biorących udział w realizacji 
przedmiotu zamówienia radiostacji przenośnych umożliwiających bezpośrednie 
połączenie radiowe realizowane z bazą Wykonawcy, bądź bezpośrednio z grupą 
interwencyjną. 
 

12. Treść zapytania: 
Jakie są warunki uzyskania zgody na zmianę pracowników – par. 3 ust. 11 Umowy? 
 
Wyjaśnienie: 
Wyrażenie zgody na zmianę pracowników ochrony realizujących przedmiot zamówienia 
Zamawiający uzależnia od przedstawienia przez Wykonawcę dokumentów 
poświadczających posiadane przez pracownika ochrony wpisu na listę kwalifikowanych 
pracowników ochrony fizycznej, potwierdzających doświadczenie w zakresie ochrony 
osób i mienia. 
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13. Treść zapytania: 
Wnoszę o modyfikację par. 3 ust. 13 Umowy, w zakresie: „(...)w tym wezwaniu terminie 
nie krótszym niż 5 dni, wykonawca(...)”. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

14. Treść zapytania: 
Wnoszę o wykreślenie w par. 3 ust. 19 Umowy słowa „pełną i nieograniczoną”. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

15. Treść zapytania: 
Wnoszę o wykreślenie par. 3 ust. 21 Umowy. Szkoda winna być pokryta z polisy 
ubezpieczeniowej a nie z wynagrodzenia wykonawcy, wobec powyższego wnoszę  
o modyfikację bądź usunięcie zapisu. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

16. Treść zapytania: 
Wnoszę o modyfikacje par. 4 ust. 1 Umowy, w zakresie: „(...)a także w granicach 
posiadanych sił i środków”. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

17. Treść zapytania: 
Czy środki i sprzęt do czynności określonych w par. 6 ust. 1 lit. o) Umowy dostarcza 
Zamawiający? 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający informuje, że we własnym zakresie i na własny koszt zapewni Wykonawcy 
sprzęt niezbędny do realizacji przedmiotu umowy określonego w § 6 ust. 1 lit o) wzoru 
umowy stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, tj. łopaty do śniegu, szczotki do 
zamiatania, piasek oraz w razie potrzeby mieszankę uszorstniającą. 
 

18. Treść zapytania: 
Wnoszę o modyfikację par. 6 ust. 2 lit. j) Umowy, w zakresie: „(...)o ile nie będą zgodne  
z przedmiotem niniejszej umowy, nie będą sprzeczne z przepisami prawa oraz nie 
wpłyną ujemnie na stan bezpieczeństwa chronionego obiektu”. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

19. Treść zapytania: 
Czy Wykonawca w cenie oferty ma uwzględnić koszty pracy w roku 2020? 
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Wyjaśnienie: 
Zgodnie z pkt. 13.3 SIWZ „Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie 
koszty jakie ponosi Zamawiający, w szczególności składniki związane z realizacją 
zamówienia, w tym m.in. podatek VAT, koszty obciążające Wykonawcę z tytułu 
wypłacanego wynagrodzenia pracownikom ochrony, upusty, rabaty.”. Zamawiający 
jednocześnie informuje, że zgodnie z § 8 ust. 5 „Wynagrodzenie określone w ust. 2 
zawiera wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu umowy niezbędne do 
należytego wykonania przedmiotu umowy.”. W związku z powyższym Wykonawca 

zobowiązany jest uwzględnić w ofercie wszystkie koszty związane z realizacją 
przedmiotu zamówienia, przez cały jego okres. 
 

20. Treść zapytania: 
Wnoszę o modyfikację par. 10 ust. 6, 7 Umowy w zakresie: „(...)w ust. 2 lit. a), b), c)  
i d)(...)”. 
 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający przychyla się do wniosku oraz informuje, że w umowie zawartej  
z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę zostaną wprowadzone klauzule 
dotyczące zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów 
kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych 
planach kapitałowych, zgodnie z art. 142 pkt. 5 ppkt. 4 ustawy Pzp, nie stanowiące 
istotnych zmian przedmiotu zamówienia. 
 

21. Treść zapytania: 
Wnoszę o wprowadzenie do par. 10 Umowy, zapisu: „Zmiana wynagrodzenia o której 
mowa w ust.2 będzie obowiązywała od dnia wejścia w życie zmian przepisów będących 
podstawą do zmiany wysokości wynagrodzenia”. 
 

Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

22. Treść zapytania: 
Proszę o doprecyzowanie zapisu w par. 11 ust. 2 lit. c) Umowy poprzez wskazanie 
naruszeń stanowiących podstawę rozwiązania umowy. Zapis Umowy jest zbyt ogólny. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

23. Treść zapytania: 
Wnoszę o wykreślenie w par. 11 ust. 2, 3, 5 Umowy słowa „odstąpienie od umowy"  
i w to miejsce wpisanie „rozwiązanie umowy”. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający przychyla się do wniosku oraz informuje, ze względu na specyfikę 
przedmiotu zamówienia, określenie używane w treści umowy jako odstąpienie  
od umowy należy traktować jako rozwiązanie umowy. Zmiana zostanie uwzględniona  
w umowie zawartej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu  
o udzielenie przedmiotowego zamówienia publicznego. Zmiana nie stanowi istotnej 
zmiany przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy. 
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24. Treść zapytania: 
Wnoszę o modyfikacje par. 11 ust. 6, 7 Umowy, w zakresie: „odstąpienie od umowy  
/ rozwiązanie umowy może(...)”. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający przychyla się do wniosku oraz informuje, ze względu na specyfikę 
przedmiotu zamówienia określenie używane w treści umowy jako odstąpienie od umowy 
należy traktować jako rozwiązanie umowy. Zmiana zostanie uwzględniona w umowie 
zawartej z Wykonawcą, który złoży najkorzystniejszą ofertę w postępowaniu o udzielenie 
przedmiotowego zamówienia publicznego. Zmiana nie stanowi istotnej zmiany 
przedmiotu zamówienia oraz istotnych postanowień umowy. 
 

25. Treść zapytania: 
Wnoszę o modyfikacje par. 12 ust. 1 lit. b) Umowy, w zakresie: „(...)w wysokości 5% 
całkowitego wynagrodzenia brutto Wykonawcy określonego w par. 8 ust. 2 Umowy, 
wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy”. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

26. Treść zapytania: 
Wnoszę o obniżenie kary umownej wskazanej w par. 12 ust. 1 lita Umowy z 1% na 
0,01%. 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. 

 
Wyjaśnienie: 
Czas przyjazdu grupy interwencyjnej jest deklarowany przez Wykonawcę w formularzu 
ofertowym na etapie składania ofert i stanowi jedno z kryteriów oceny ofert, o wadze  
40 pkt. Wykonawca sam określa możliwości realizacji umowy w zakładanym przez 
siebie czasie, tj. czas dojazdu grupy interwencyjnej. W związku z powyższym 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, we wnioskowanym zakresie. 
 

27. Treść zapytania: 
Wnoszę o wykreślenie par. 12 ust. 3 Umowy. Wykonawca ma prawo do zajęcia 
stanowiska w sytuacji nałożenia kary nieuzasadnionej. 
 
Wyjaśnienie: 
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Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

28. Treść zapytania: 
Wnoszę o ustanowienie limitu kar umownych możliwych do nałożenia na wykonawcę. 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

29. Treść zapytania: 
Wnoszę o wprowadzenie do par. 12 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." 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 
 

30. Treść zapytania: 
Wnoszę o modyfikację par. 14 ust. 7 Umowy, w zakresie: „(...)sąd właściwy dla 
Powoda". 

 
Wyjaśnienie: 
Zamawiający nie przewiduje modyfikacji treści postanowień umowy – wzoru umowy 
stanowiącego Załącznik nr 7 do SIWZ, w zakresie wnioskowanym przez Wykonawcę. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opracowanie:  

Waldemar Strigl – Specjalista ds. zamówień publicznych 

tel. 261-518-281, e-mail: zamowienia@muzeumsp.pl 


