Łódź, dnia 30 listopada2017 r.

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na fizyczną ochronę obiektu, osób, mienia i otoczenia
Łódzkiego Domu Kultury w Łodzi w 2018 roku, przez 24 godziny na dobę, ze wsparciem grupy
interwencyjnej. Fizyczna obsługa szatni w Łódzkim Domu Kultury.

W odpowiedzi na pytania z dnia 25 października 2017 r. informuję:
1. Pytanie: 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 faxem na nr (..).
Odpowiedź: Protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu
nieograniczonego - druk ZP-PN, Zamawiający uzupełni w części dotyczącej wartości
szacunkowej zamówienia po otwarciu ofert. W tej sytuacji wysłanie kopii protokołu bez tej
informacji o która Państwo wnosicie jako nie spełniające Państwa oczekiwań jest bezcelowe.
2. Pytanie : 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?
Odpowiedź: Zamawiający wymaga, aby osoby wykonujące obowiązki w sposób określony w
art. 22 § 1 Kodeksu Pracy były zatrudnione na podstawie umowy o pracę.
3. Pytanie: 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 na dokonanie zmiany treści umowy w tym
zakresie.
4. Pytanie: Wnoszę o wykreślenie wymogu dotyczącego przedłożenia zaświadczeń o
niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego (par. 3 pkt 4 umowy) i zastąpienie zaświadczenia
dokumentem w postaci oświadczenia złożonego przez Wykonawcę o niekaralności. GIODO z
dnia 15.02.2013 w sprawie żądania informacji z KRK zajęło negatywne stanowisko, które

powinno być przestrzegane przez instytucje Zamawiających. Zaznaczamy, iż wewnętrze
zarządzenia Zamawiającego nie mogą uchylać ustawy, stąd wnioskujemy o uznanie wyłącznie
oświadczeń o niekaralności pracowników złożonych przez Wykonawcę.
Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmiany treści umowy w tym zakresie.

