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DOTYCZY: POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO 
PROWADZONEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA 
OCHRONĘ FIZYCZNA TEATRU MUZYCZNEGO ROMA. 
 

 

Zgodnie  z art. 38 ust. 2 Ustawy Zamawiający przekazuje treść pytań wraz z 
wyjaśnieniami, bez ujawniania źródła zapytania.  
 
Pytanie 1:  

Zamawiający w pkt.13.2 lit. b określił kryterium oceny ofert w zakresie doświadczenia. 

Na jakiej podstawie ograniczył ocenę tylko do zamówienia zakończone? Do oceny 

powinny zostać również przyjęte usługi trwające nadal, a spełniające warunki 

postawione przez Zamawiającego. 

Odpowiedź 1:   

Kryterium oceny ofert nie jest warunkiem udziału w postępowaniu. Nie ma 

zastosowania tutaj Rozporządzenie ws. rodzajów dokumentów i zapisy w nim zawarte. 

Zamawiający uznał, iż zakończone zamówienia (w pełni zrealizowane) są bardziej 

miarodajne, niż te które są dopiero w trakcie realizacji. Wykonawca nie może narzucać 

Zamawiającemu, co powinien brać pod uwagę, a czego nie. To Zamawiający decyduje 

co jest bardziej znaczące w tym konkretnym postępowaniu i na czym bardziej jemu 

zależy, a Wykonawca nie może narzucać kryteriów korzystniejszych dla niego. 

Kryterium oceny ofert jest opisane jasno i czytelnie, w sposób, który nie dyskryminuje 

żadnego wykonawcy i zapewnia równe traktowanie wszystkim wykonawcom.  

 
Pytanie nr 2:  
 
Prosimy o wyjaśnienie czy Wykonawca ponosi odpowiedzialność za powstałe szkody na 

zasadzie winy czy też ryzyka? Zgodnie z par. 3 ust. 3 Wykonawca ponosi 

odpowiedzialność za wymieniony katalog zdarzeń, a także wynikłe w związku z 

nienależytym wykonaniem umowy. Taka konstrukcja zdania sugeruje, iż katalog 

zdarzeń nie obejmuje nienależytego wykonania umowy, co może stanowić interpretację 

do odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, a więc odpowiedzialność na zasadzie 

ubezpieczyciela. Chcielibyśmy zwrócić uwagę, iż oczywistym jest, że umowa na ochronę 

nie stanowi umowy ubezpieczenia ani jej nie zastępuje. Dlatego wnosimy o zmianę 
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zapisu umowy na odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy. 

Odpowiedź 2:  
 
Przedmiotowe postępowanie oraz wzór umowy nie dotyczy odpowiedzialności na 

zasadzie ubezpieczyciela. Przedmiotem zamówienia są usługi ochrony fizycznej, a nie 

ubezpieczenia. Zapisy wzoru umowy są sprawdzone w praktyce i stanowią należyte 

zabezpieczenie dla Zamawiającego w przypadku nienależytego działania Wykonawcy. 

Projekt umowy dołączony do dokumentacji przetargowej  określa zasady 

odpowiedzialności Wykonawcy  za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań   

na zasadach odpowiedzialności  kontaktowej  Kodeksu cywilnego - art. 471, 

jednocześnie doprecyzowując te zasady w związku z warunkami wykonywania umowy. 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisów SIWZ. 

 


