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Poznań, dnia 15 listopada 2018 r.

Wykonawcy biorący udział łv postępołraniu

Dotyczy: po§tępowania prowadzonego na pod§tawie art. l38o.Ustarły prawo zamówień
publicznych na usługi w zakrcsie ochrony osób i mienia.

odpowiedzi na zapytania do treści slwz oraz rnodyfikacia treścislwz
zamawiający informuje, że Wykonawcy złożyli Zapytania dot. treści ogłoszenia, w żWiążku Z tym,
zgodnie z art, 38 usiawy Z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych Zama\Liający
prz€kazuje treśćzapytań wraż ż wyjiśnieniami oraz modyfikację treściogloszenia

WYKONAWCA
Pvtanje

fi

1:

1

Wnoszę o zawarcie

\ł umowie,

klauzuli. która umożliwi obu stronom rozwiąZanie un]o$} Za
\łypowiedzeniem tj,: ,.każda ze stron ma pnwo wypowiedzieć umowę ż żachowaniem 3 miesięcznego
okesu wyporviedzenia". zaznaczaln. iż Sytu.rcja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy
jest silniejsza. dlatego powinjen on brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy
§,ykonawcy i starać Się ułożyćstosunek pnwny tak, aby te jnteresy były ZróWnowaźone. Prawo
jednostronnego Wypowiedzenia umowy przysługujące obu strononr z okesem wypowiedzenia
umożlilviającym dfugiej stronie dostosowanie się do Sytuacji, jest !v opinii Wykonawcy celowe,
odpo§,iedź 1:
Zamawiający wyraża zgodę na anjanę zapisów umowy

-

par. E ust.2:

,,Każda ze stton ma prawo wypowiedzieć umowę ż Zachowaniem 3-miesięcznego okesu
\łypowiedzenia. okres Wypowjedzenia kończy się oslatniego dni4 miesiąca, Wypowiedzenie musi

posiadać formę pisemną pod rygorem nie\łażności,"

Pvtanie nr 2

CZy Zmawiajaly dopuszcza realizację umowy plzez pracownlków posiadających orzeczenie o
niepełnosplaWnoścj?

odpa!ręd2

Zamalviający nie dopuszcza realizacji umowy przez pracowników posiadających ożeczenie o
niepełnosprawności,

Pvlanie ff 3
W związku z an-24 ust,5 pkt,1

l ustawy prawo zamówień pub]icznych ,,W),konarrca w tenninie 3 dni
addniaPf.eka.aniainformacii,okórejmoy,,awart,5lust.]a.art.57ust.]lul)art.60dust.l,alboód
zamie,.ąenia na stro ie intenletowej in|brmacji o której mowtl || ań.86 ust.s, Pr.eka.uje
aamawiają.emu ośviadczenie o ?la|należności lub braku pr.)należnoścido tej łunej grup;,
kapiakĄfei, a klórci mo\la,rN usl.] płL2J (,-,/" i obowiąZkiemjaki Zosiał nałożony na Wykonawcę,

\l

wnoszę o wyraźenie zgody na Złożeniepowyższe8o oŚwiadczenia jako skutecznego !, formie faksu
]ub w formie e,maila w tenninie wskazanych \ł an.24 uśt,5pkt,] l - 3 dni,
ośWiadczenieZlożone w folmie faksu lub e maila Zostanie równieź wysłane w formie pisennej pocztą po]econy, Prośba [ykona\łcy wynikn Z rektu, iż koszty Zlożenia ofe y wzosly, w lamach
no\,r'elizacji ustawy z dnia 2ż czelwca 2016 roku o zmianie ustawy - pravro zamówień publicznych
oraz niektórych jnnych ustaw (zwanąda]ej .,Ustawą'),
Złożenieoświadcrcnia w te ninie 3 dnl !v formie faksu cży też e maila, pozwoii Zama\L iajasemu na
dokonanie oceny. czy zachodzą \łobec wykonawcy przeslanki określone w ań-2,1 ust,1 pkt,23 Usiawy
i cży podlega on wyklucżeniu. Ponadto usta\lodawca nie Wskazał w treściań.24 ust,5 pkt-l], iż
powyższe oświadczenie musi Zostać złożoneW formic piscnrnej w tcrminie 3 dni. Stąd wniosek o
wyrażenie zgody na przesłanle oŚwiadczenia we rvskazanym powyżej terminie faksem ]LLb e-mailem
jest pelni uzasadniony i zasluguje nł uwzll]ędnienie,

odDowiedź 3:
Zamawiający Zmielia treśćogłoszenia punkt 7 ust. 7,2 ppkt e poprzez dodanie Zapisll:
,.oświadczenic może Zostać złożoDe za pomocą faksu lub e-mailem, a potwierdzone tv formię
plsenmei (dostarczone osobiściellrb Za pośrednictwem pocżly),"
Pvtanie nr 4

czy Zamawiający wyraża zgodę na

Zawarcie umolły dot, \rzajemnego powierzenin plzet\\lllzanji
danych osobowych, Umowa chroni intelesy Zarówno Zamawiającego jaki i Wykonawcy. w związku z
obowiąZującymi przepisltmi RoDo, Wżór §, załączeniu,
odpowiedź 4:
Zama!łiający zawrze Z Wykonawcąumowę powielZenla pżetwarzania danych osobowych,

Pvianle nr 5
Wnoszę o wplowadzenie do Umowy, Zapisu: .,Wykonawca ma prawo 1ozwiąZać umowę Ze skutkiem
natychmjastowym w przypadku Za]egania Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodżenia",

odpowiedź 5:

Zapjs taki Znajduje się w Istotnych postanowleniach umo§,y

-

par. E ust.4

Pvtanie nr 6

Zamawiający usta]il jedyne kr}terium wyboru ofeńy najkorzystnjejszej jako 1007, cena, Pomimo,
faktu iż postępowanje jest plowadzone zgodnie Z alt,l38 o ustawy prawo zamóWień publicznych i
braku obowiąZku przestrzegania przeż Zamalviającego an,91 ust,2 i 2a ustawy zwracam uuegę, Ę
cclem ustawodawcv bvło zakoliczenie dvklatu nainiższei cęnv w zamówieniaoh publicznych (art,138 o
jest to tryb postępowanja przelargowe8o) i Dakłonjenje Zamawia.jących do siosowania iinych
kryteriów w przetargach. bez Względu na stosowany przez nich tryb postępowania. Jedyna moż]iwość
stosowania wyłącznie kJtelium cenowego w przetar8ach została ogmniczona do tych, których
przedmiol jest powszechnie dostępny 01aZ ma ustalone slandardy jakościowe. Na]eży pamięiać. że nlc
chodzi tu o twolżenlć fasadowych kyteriów pozacenowych (o wadze od l do 5 proc.), które nie ]nają
rellnego wypływu na wynik poslępowania tylko kryleria, które zapewnią Zamawiającemu wybór

ofery

nxikoru

ystnieiszei, pod każdym względem nie

tylko

cenoll,ym,

Wobec polvyższ€go Wnoszę o Zmianę kryterium Wyboru oferty najkorzyshiejszej, w szcze8ólności
Zastosowanie kryte um pozacenowego o wadżc co najnnie.j 407.. natomiast kyterium ceny o wadze
6łcn
odpowiedź 6:
Do Radia Poznań s,A, nle stosuje się zasad, o których mowa \ł an. 9l ust, 2a ustawy - nie jest
Zamawiającym, o którym mowa $ afi, 3 ust. ] pkl 1j 2ustawy, Zamawiający nie Znienia ustalonych
§ oglo,/.1lu kl]lerld$ u5boru olen1 najkorz):,r,ciszei

\\

PYlania nr 7
Wnoszę o modyfikację par,2 ust,3. Uinowy poprzeż wykreś]enie słowa ,.pełną', Wykonawca może
ponosić wyłącżnie odpowiedzialność Z tyt! u niewykonania bądź nienależ-Ytego wykonania Umowy w
zakrcsie regulującym prze7 przcpisy Kodek§u cywilnego,
odDowiedź 7i
Zamawiający umienia Zapis par, 2 ust,3 Istotnych poshnowień umowy na zapis:

..wykona\łca bierze odpowiedzialność ża działania i zaniechania o§ób zaangażowanych w realizację
przedn,]iotu umowy na zasadzie ryzyka,"

Pvtanie nr 8

Wnosżę o modyfikację par.2us!.ó. Umowy poprzez wykeślenie słowa..pełną". Wykonawaa może
ponosić wyłącżnic odpowiedżialnośćZ tylułu niewykonania bądź nienalcżytego wykonania Umowy w
zakresie rcgulującym przez przepisy Kodeksu cy\!ilne8o.
Pytanie nr 9
Wnoszę o modyfikację par, 2 us1.6 Umowy poprzez dodatkowy ztlpis .,Wykonawca przejrnuje pełaą
odpowiedzialnośćfinanso§,ą za ws7elkic c\yenlualne szkody wyźąd7.onc zamawiajalemu z tytułu
..z9winioneeo"nie!vykonania lub !!ą$!i9!9g9:nienależyteso \ł,ykonania pżedmiotu Umo§y".
odDowiedź 8 j 9|
Zamawiający zmienia żapis par.

2

ust-6Istotnych poslanowień umowy na zapis:

,.wykonau,ca przejmuje odpo\ł,iedzialnośćfinansową

Zamawjdącemu

z

zł w,§zelkie

et\ęntualne szkodv lvyrządzone

tytl u zawinionego tlicwykonania lub Zawinionego nienależyteso wykonania

przedmiotu Umowy,"
Pyaanic nr ]0
Wno§zę o wprowndzenie do Umowy, zapisu: W}konĄwca ma prawo do naliczeniĄ odsetek
ustawowych Za opóŹnienic na podsta§,ic ustaw} o telminach zapłaty \Ą transakcJach handlowych. \r
przypadku oŃźnienia Zamawiająccgo w 7rplacie wynaglodzenia".

odDowiedź 10:

ZłfiaWinjący w pa!. 8Istotnych poslxnowień umowy dopisuje punkt 6 o treściI
.,wykolawca ma prawo do naliczenia od§ćtek usta\ł,owych za opóźnienie na rndsla\łie ustawy o
terminach Zapłaly w transakcjach handlowych. \\ przypadku opóźnienia Zama§iającego w zapłacie
wynngrodZenia",
pvtanie nr

1

l

wnoszę o modyfikację pa..8 ust,3 pkt, bumowy poprzez dodatkowy zapis,. Innego ..zawinionego"
niewykonania lub gzglidg!§gq:nienależytego wykonania Umowy pr7ez W}konawcę. Z tym
zasrzeżeniem. że zamawiający wśkazuje Wykonat!cy rodzaj. charakter naruszeń na piśmie(.,. )",
odDowiedź 1l:
Zamawiający znrienia Zapis par, 8 ust,3 pk! b I§totnych postanowień umowy na zapis:
,,lnnego zawinionego niewykonania lub za§,inione8o nienależylego wykonania Unrowy prżez
wykona§cę- z tym zastrzeż€niem, że Zamawiającv Wskazuje Wykona$cy rodzaj, charakcr naruszeń

\t,

na piśnie, wskazując sposób ich usunięcia w wyznaczonyrrr terminie. W przypadku nie usunięcia w
calości lub częściZamawiający ma prawo Umowę rozwiąZać-"

Pvtanie nr ] 2

wnosżę o modyfikację par, 9 us1,1 Umowypoprzez dodatkowy Zapls ,. Strony ustalają
odpowiedzialnośc zl ,3g.giqig19]nlcrvykonanie lub ..zawinione!'nienależyte wykonanie
żobowiązania wynikającego z treści ninicjSzej unlowy w formic kal umownych.

odpo$iedź L2:

Zanawiający zmienia Zapis par, 9 ust,l Istotn}ch postanowień umowy na Zapis:
,,strony us!a]aią odpowiedzialność za zawinione niewykonaDie ]ub Zawinione nienależyte Wykonanie
Zobowjążania lvynikaiącego Z lreścininiejszej umowy W formie kar umownych, ,.

i*,szu

o *"*.ar"n'. z pal,9 ust,5 Umowy,, Zamawiający ma prawo pomnjejszyć/polrąció kwotę
wynagrodzenia Wykonatlcy Za Świadczone usługi o kwotę nałożonych kźu umownych, na co
Wykonawca niniej§Zym wyraża zgodę",
odDowiedź 13:
Zamawiający Zmienia Zapis par, 9 ust.5 ]stoinych postanowień unrowy na Zapis:
,.Za nałożone kaly umowne Zama\łjający wystawi notę obci€eniową
zobowiązuje się terminie 14 dni od datyjej otrzymania,"

do Zapłaty której Wykonawca

Pvtanie nr ],l

wnoszę o okeślenie terminu (po Zakońc7€niu umowy ) obowiąZyW4nia tajemnjcy o korej mo$a $
par.9 ust,2 pkt,e Un]olvy.
odpowiedź l,+:
Zamawiający Zmlenia Zapis par. 9 ust,2 pkt e Islotnych postanowień umowy na zapis:

(w terminie ]2 mieslęcy po Zakoliczeniu unowy) w tajenDicy Wszetkich
infornracji związanych z Zamawiającym, a w szczególności treścidokuńentów dotyczących
prowadzonei pr7€z ZanTwiającego dzialalności oraz o wydażeniach, o których dowjedział się w
ZwiąZku z wykonywaniem s\łoich obowjąZków. W wysokości l9. kwoty billtto \łynagrodzenia
,.Za niezachowanie

miesięcznego Za keżde odrębne wadliwe dzialanie ]ub zaniechanie"

lvYKoNAwcA

2|

P!tanie lI
Czy Zamawiający dopuszcza rcalizację usłu8i w oparcju o Zatrudnienie osób z oźęczeniem o
niepełnosprawności?
odpowiedź 1:
Zamawiający nie doptlszcza rea]izacji umowy przez pracowników posiadających orzeczenie
niepełnosprawności,

Pvtanie 2:

CZy ZamnWiający pozostawia w gestji Wykonawcy formę Zatrudnienia pracowników ocfuony?

odpowiedź 2:
Ztmawiający pref'eruje Zatrudnienię pracowników ochrony W fornie umowy o pracę,
Dopuszczalne jest ZatrLldnienie na podstawie umowy zlecenia,;
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