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Gdańsk, dnia 11.02.2015r. 
Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki  
ul. Łąkowa 1-2 
80-743 Gdańsk 
tel.: (58)300-92-12,  
tel. komórkowy: 888822206 
 
 
Zawiadomienie o wyjaśnieniach treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 
 
Numer postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: 1/ZP/2015 
Przedmiot zamówienia: świadczenie usług dozoru i ochrony mienia oraz ochrony osób u 
Zamawiającego; 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony 
Zamawiający: Akademia Muzyczna im. Stanisława Moniuszki w Gdańsku (ul. Łąkowa 1-2, 80-
743 Gdańsk) 
 
Informujemy, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienie (w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, tekst jednolity Dz.U. z 2013r., poz. 907 z późn. zm.) zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zapytania odnośnie wyjaśnienia zapisów SIWZ dotyczyły niżej wymienionych kwestii: 
 
Zapytanie Wykonawcy: 
Proszę o wyjaśnienie – w ogłoszeniu zamieszczonym w przetargach na Grupa Biznes – termin 
składania ofert to 13.02.2015r. W specyfikacji, którą od Pani otrzymałam termin to 
19.02.2015r. 
Która data jest właściwa? 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający dokonał zmiany treści ogłoszenia. W zmienionym ogłoszeniu podano datę 
składania ofert: 19.02.2015r.  Termin składania ofert podany w SIWZ jest prawidłowy i jest to 
data 19.02.2015r. 
_________________________________________________________________________ 
 
 
Informujemy, że jeden z Wykonawców zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o 
wyjaśnienie (w trybie art. 38 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień 
publicznych, j.t. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) i zmianę zapisów Specyfikacji 
Istotnych Warunków Zamówienia. 
Zapytania odnośnie wyjaśnienia zapisów SIWZ dotyczyły niżej wymienionych kwestii: 
 
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 
(tekst. jedn. Dz. U. z  2006 r. nr 164, poz. 1163 z późn. zm.) zwracam się z prośbą 
o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia przedmiotowego 
postępowania. 
 
Zapytanie Wykonawcy:  
Pytanie 1 
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Wykonawca w ramach świadczenie usługi ma zapewnić pracowników, którzy będą pełnić 
dyżur w stróżówce. Proszę o informację czy stróżówka jest własnością Zamawiającego czy 
Wykonawca na własny koszt musi wyposażyć posterunek w stróżówkę? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Stróżówka jest własnością Zamawiającego. Jest to budynek położony na terenie 
Zamawiającego o powierzchni 32 m².  
Na jednej zmianie ma dyżurować 2 pracowników ochrony (zwani dalej jako pracownik 
ochrony ze stróżówki).  Do ich obowiązków należy: 
a) nadzór systemów na stróżówce;  
b) patrol terenu budynków (budynek czerwony, budynek żółty) i terenu wokół budynków;  
c) inne obowiązki wskazane w punkcie 3.1.3. 
Jeden pracownik ochrony ze stróżówki nadzoruje system, drugi pracownik ochrony ze 
stróżówki patroluje teren budynków i teren wokół budynków. Obowiązki te mogą 
wykonywać na zmianę. 
Wykonawca we własnym  zakresie i na własny koszt ma zamontować kamerę na stróżówce, 
w celu monitorowania swoich pracowników.  
 
Zapytanie Wykonawcy:  
Pytanie 2 
W jaki sposób Wykonawca ma monitorować system p.poż.? Czy ma podpisać umowę z firmą 
monitorująca p.poż. czy Zamawiający miał na myśli fizyczny monitoring? 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zgodnie z punktem 3.1.3 SIWZ do zadań pracowników ochrony ze stróżówki należy nadzór 
nad systemem alarmowym ppoż. (Zamawiający ma podpisaną umowę z firmą zewnętrzną 
na monitoring ppoż.) w budynkach dydaktycznych i Domu Studenta nr 2 (sygnał z tego 
systemu będzie odbierany w stróżówce Zamawiającego i będzie monitorowany w centrum 
monitoringu p.poż. obsługiwanym przez Firmę wskazaną przez Zamawiającego). 
Pracownicy ochrony ze stróżówki mają monitorować i reagować na sygnały alarmowe czujek 
umieszczonych w budynkach Zamawiającego.  
W budynku Domu Muzyka sygnał z tego systemu jest odbierany przez recepcjonistów Domu 
Muzyka (pracowników Zamawiającego) i dodatkowo monitorowany w centrum monitoringu 
p.poż obsługiwanym przez Firmę wskazaną przez Zamawiającego.  
Jak wskazują powyższe zapisy, to pracownicy ochrony mają reagować na te sygnały 
alarmowe. Po odebraniu sygnału alarmowego pracownik ochrony sprawdza czy jest pożar. 
Jeżeli stwierdza zagrożenie to powiadamia odpowiednie służby. W przypadku stwierdzenia 
fałszywego alarmu pracownik ochrony kontaktuje się z firmą monitorującą system (z którą 
Zamawiający ma podpisaną umowę), w celu odwołania alarmu. Procedura postępowania 
będzie ustalona po podpisaniu umowy.         
 
Zapytanie Wykonawcy:  
Pytanie 3 
Zamawiający w projekcie umowy w par.14 określił wysokość kary umownej, jaka będzie naliczana w przypadku 
stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym  zaniedbywania przez 
pracowników ochrony obowiązków, w szczególności:  
a) dopuszczenie do wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pracowników   Zamawiającego lub innych 
osób znajdujących się na terenie Zamawiającego,  
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b)  przekroczenie  czasu  reakcji  patrolu interwencyjnego  ponad  czas  określony  w  punkcie  12 załącznika nr 1 
do umowy,   
c)  wpuszczanie osób nieupoważnionych, pijanych lub awanturujących się na teren Zamawiającego,  
d)  brak natychmiastowej reakcji pracownika ochrony na wezwanie pracownika Zamawiającego lub innego 
pracownika ochrony,   
e)  w razie  stwierdzenia nieobecności w czasie dyżuru pracownika ochrony na terenie strzeżonych obiektów,   
f)  spóźnianie się pracowników ochrony na dyżur,  
g)  stan nietrzeźwy pracownika ochrony,   
h)  niewłaściwe (wulgarne, aroganckie, niegrzeczne, nieskuteczne) odnoszenie się do pracowników 
Zamawiającego, gości, studentów i innych osób,  
 i)  nieuzasadnione użycie siły,  
 j)  brak wymiany przez Wykonawcę pracownika ochrony w okresie 24 h, od zgłoszenia takiego żądania przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/10 wynagrodzenia brutto z 
tytułu usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy, wypłaconego  Wykonawcy za miesiąc poprzedzający 
stwierdzenie naruszenia, za  każdy  poszczególny przypadek stwierdzenia niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy. 
Tak wysoka kara umowna w naszej ocenie wywołuje niczym nieuzasadnione korzyści dla Zamawiającego. 
Zastrzeżenie kar umownych w takiej wysokości są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w rozumieniu 
art.58 par.2 i art.531 k.c., a tym samym z mocy prawa powinny zostać uznane za nieważne. Zapisy umów nie 
powinny faworyzować jednej ze stron. W tym przypadku mamy do czynienia z nad zbyt wygórowanymi karami 
umownymi, wobec powyższego żądanie zmiany zapisów jest w pełni uzasadnione.  
 
Orzeczenie KIO z dnia 29 czerwca 2009 roku (KIO/UZP 76’/09) przedstawia pogląd, zgodnie z którym mimo, iż 
sytuacja Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, 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. Wobec powyższego wnoszę o zmniejszenie kar zawartych w umowie.   
 
Obciążenie finansowe jakie może wynikać w związku z wysokością nałożonych kar za konkretne uchybienie jest 
nieadekwatne do wartości zamówienia. Wobec powyższego wnoszę o modyfikację par. 14 w następujący 
sposób: 
W razie stwierdzenia niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy, w tym  zaniedbywania 
przez pracowników ochrony obowiązków, w szczególności:  
a) dopuszczenie do wystąpienia sytuacji zagrożenia życia lub zdrowia pracowników   Zamawiającego lub innych 
osób znajdujących się na terenie Zamawiającego,  
b)  przekroczenie  czasu  reakcji  patrolu interwencyjnego  ponad  czas  określony  w  punkcie  12 załącznika nr 1 
do umowy,   
c)  wpuszczanie osób nieupoważnionych, pijanych lub awanturujących się na teren Zamawiającego,  
d)  brak natychmiastowej reakcji pracownika ochrony na wezwanie pracownika Zamawiającego lub innego 
pracownika ochrony,   
e)  w razie  stwierdzenia nieobecności w czasie dyżuru pracownika ochrony na terenie strzeżonych obiektów,   
f)  spóźnianie się pracowników ochrony na dyżur,  
g)  stan nietrzeźwy pracownika ochrony,   
h)  niewłaściwe (wulgarne, aroganckie, niegrzeczne, nieskuteczne) odnoszenie się do pracowników 
Zamawiającego, gości, studentów i innych osób,  
 i)  nieuzasadnione użycie siły,  
 j)  brak wymiany przez Wykonawcę pracownika ochrony w okresie 24 h, od zgłoszenia takiego żądania przez 
Zamawiającego.  
Wykonawca zobowiązuje się zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1/20 wynagrodzenia brutto z 
tytułu usług świadczonych na podstawie niniejszej umowy, wypłaconego  Wykonawcy za miesiąc poprzedzający 
stwierdzenie naruszenia, za  każdy  poszczególny przypadek stwierdzenia niewykonania lub nienależytego 
wykonania przedmiotu umowy. 
 
Odpowiedź Zamawiającego 
Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów umowy. 
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