Kraków, dnia 13.12.2018r.

Wykonawcy w postępowaniu nr DR.26.9.2018

Dotyczy: świadczenia usługi ochrony osób, mienia i obiektów znajdujących się
w użytkowaniu Muzeum Inżynierii Miejskiej w Krakowie na terenie nieruchomości położonych
na os. 2 Pułku Lotniczego 26a oraz al. Pokoju 68 wraz z interwencją zmotoryzowanej grupy
interwencyjnej
W związku z zapytaniami które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 12.12.2018r.
w

niniejszym

postępowaniu

poniżej

Zamawiający

zamieszcza

treść

pytań

wraz

z odpowiedziami.
Pytanie nr 1
Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie
protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128)
uprzejmie proszę o sporządzenie kopii protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej
zamówienia) i przesłanie go e-mailem na adres: ……………………………..
Odpowiedź na pytanie nr 1
Zamawiający informuje, że przepisy ww. rozporządzenia stosuje się do zamówień
publicznych, do których ma zastosowanie ustawa z dnia 29.01.2004r. Prawo zamówień
publicznych zaś do niniejszego postępowania prowadzonego na podstawie art. 138 o ww.
ustawy nie stosuje się jej zapisów wobec czego Zamawiający nie jest zobowiązany do
przygotowania protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
Pytanie nr 2
Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 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’’.
Odpowiedź na pytanie nr 2
Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie

Pytanie nr 3
Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy zapisu: ,,Wykonawca ma prawo rozwiązać
umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania Zamawiającego z zapłatą
umówionego wynagrodzenia’’.
Odpowiedź na pytanie nr 3
Zamawiający wyraża zgodę i dodaje ww. postanowienie do par. 9 umowy.
Pytanie nr 4
Wnoszę o modyfikację par. 9 pkt.1, 2 ust.14 Umowy, w zakresie: ,, (…) – w wysokości 10%
(…), wyliczonego proporcjonalnie do niezrealizowanej części przedmiotu umowy’’
Odpowiedź na pytanie nr 4
Zamawiający nie przewiduje zmiany umowy w tym zakresie.
Pytanie nr 5
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.
Odpowiedź na pytanie nr 5
Zamawiający zawrze taką umowę ze zwycięskim Wykonawcą i przedstawi funkcjonujący
u Zamawiającego wzór umowy powierzenia przetwarzania danych przy zawarciu umowy na
świadczenie usług ochrony.
Pytanie nr 6
Zamawiający ustalił jedyne kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej jako 100% cena.
Pomimo, faktu iż postępowanie jest prowadzone zgodnie z art.138 o ustawy prawo
zamówień publicznych i braku obowiązku przestrzegania przez Zamawiającego art.91 ust.2
i 2a ustawy zwracam uwagę, iż celem ustawodawcy było zakończenie dyktatu najniższej ceny
w zamówieniach publicznych (art.138 o jest to tryb postępowania przetargowego)
i nakłonienie Zamawiających do stosowania innych kryteriów w przetargach, bez względu na
stosowany przez nich tryb postępowania. Jedyna możliwość stosowania wyłącznie kryterium
cenowego w przetargach została ograniczona do tych, których przedmiot jest powszechnie
dostępny oraz ma ustalone standardy jakościowe. Należy pamiętać, że nie chodzi tu
o tworzenie fasadowych kryteriów pozacenowych (o wadze od 1 do 5 proc.), które nie mają
realnego wypływu na wynik postępowania tylko kryteria, które zapewnią Zamawiającemu
wybór oferty najkorzystniejszej, pod każdym względem nie tylko cenowym. Wobec
powyższego wnoszę o zmianę kryterium wyboru oferty najkorzystniejszej, w szczególności
zastosowanie kryterium pozacenowego o wadze co najmniej 40%, natomiast kryterium ceny
o wadze 60%.
Odpowiedź na pytanie nr 6
Zamawiający informuje, że wymóg stosowania jedynego kryterium ceny jest dopuszczalny
w postępowaniu na usługi społeczne wobec tego nie przewiduje się modyfikacji ogłoszenia
w tym zakresie.

Pytanie nr 7
Wnoszę o zawarcie, klauzuli, która umożliwi obu stronom rozwiązanie umowy za
wypowiedzeniem tj.: ,,każda ze stron ma prawo wypowiedzieć umowę z zachowaniem 1
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.
Odpowiedź na pytanie nr 7
Zamawiający nie przewiduje zmiany w tym zakresie.

