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Teatr Narodowy                                                                                             Warszawa, 7 luty 2019 r.  
Pl. Teatralny 3 
00 – 077 Warszawa 
Nr sprawy: 1/2019 

 

Do zainteresowanych udziałem w przetargu nieograniczonym na 

całodobową, bezpośrednią ochronę osób i mienia  

w budynkach Teatru Narodowego w Warszawie. 

 

Dotyczy: zapytań do SIWZ 
Informujemy, że w dniu 6 lutego 2019 r. wpłynęły do Zamawiającego:  
 
Pytanie 1 
„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. Wzór w załączeniu.” 
 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. 
 
Pytanie 2 
„W związku z określonym terminem zakończenia realizacji usługi obejmującym kilka 

miesięcy 2020 roku, wnoszę o wprowadzenia do umowy klauzuli waloryzacyjnej za ten 

okres. Wykonawca biorąc pod uwagę zakres zmian jakie w ostatnich 2 latach następują w 

związku ze zmianą wynagrodzeń, wykonawca składając ofertę nie jest w stanie przewidzieć 

jakie zmiany od stycznia 2020 roku w zakresie płac nastąpią. Wniosek o wprowadzenie 

klauzuli do umowy jest o tyle istotny (mimo, że umowa jest zawierana na okres 12 miesięcy), 

iż oferta jest składana w lutym, gdzie wykonawca nie ma żadnych wytycznych, przepisów, 

informacji w zakresie zmiany wynagrodzeń przewidzianych na rok 2020.” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zgodnie z art. 142 ust. 5 Pzp, klauzule waloryzacyjne dotyczą wyłącznie umowy zawartej na 

okres dłuższy niż 12 miesięcy. 

 
Pytanie 3 
„Wnoszę o wprowadzenie do 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 Zamawiającego: 
Zamawiający nie wprowadzi do umowy treści, o którą wnioskuje Wykonawca. 
 
Pytanie 4 
„Wnoszę  o załączenie projektu Umowy tak, aby Wykonawca mógł zapoznać się z  jej zapisami przed  

złożeniem oferty ponieważ pewne elementy mogą być  kluczowe dla Wykonawców i mogą zaważyć 

nad przystąpieniem do przetargu,” 
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Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający w pkt. 15 SIWZ sformułował istotne dla Stron postanowienia, które zostaną 

wprowadzone do treści zawieranej umowy – zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt. 16 Pzp. 

 

Pytanie 5 
„Czy Zamawiający dopuszcza by Wykonawca w celu spełnienia warunków udziału  

w postępowaniu wykazał usługi ochrony fizycznej osób i mienia na rzecz takich instytucji jak 

kina, domy kultury czy muzea?.” 

 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający sformułował wymagania w pkt.6.3.1 SIWZ. 

 
  

 
Podpisał: 
 
Tomasz Kruczkowski 
Z-ca Kierownika Działu 
Administracji w TN 


