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WSZYSCY WYKONAWCY
  
 
2021-01843

Dotyczy:  Świadczenie usługi ochrony fizycznej  wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości w
podziale na VII części.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 29  stycznia 2004 r.
Prawo  zamówień  publicznych  (tj.  Dz.  U.  z  2019  poz.  1843,  dalej  ,,Ustawa”),  informuje,  iż  w związku  z
toczącym się postępowaniem prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na usługi społeczne na
Świadczenie usługi ochrony fizycznej  wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości w podziale na
VII części, wpłynęły od Wykonawców zapytania do SIWZ.                                                    .

Pytanie 1

Zamawiający w pkt. 16 SIWZ tj. Określenie wartości wniesienia wadium dla części II podał cyfrowo 1.000,00
zł a słownie dwa tysiące złotych. Która kwota jest właściwą cyfrowa, czy słowna? 

Odpowiedź 1

Zamawiający  informuje,  że  właściwa  jest  kwota  cyfrowa,  kwota  słowna  jest  błędna.  Wykonawca
Wykonawca  składając ofertę na część II  zamówienia zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem
terminu składania ofert – wadium w kwocie: 1 000,00 zł (słownie: jeden tysiąc zł 00/100).

Pytanie nr 2

Czy Zamawiający dopuszcza do realizacji usługi osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z ustawą

z dnia 27 sierpnia 1997ro rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych?

Odpowiedź nr 2

Zamawiający dopuszcza  do realizacji  usługi  osób z orzeczeniem o niepełnosprawności zgodnie z ustawą

z dnia 27 sierpnia 1997ro rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych.

Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych sp. z o.o. NIP 209 00 02 942 | Regon 302538131
ul. Matejki 57, 60-770 Poznań KRS 0000483352 | Kapitał zakładowy: 179 734 500,00  zł 
tel. +48 61 415 88 00 | fax +48 61 415 88 09 Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu
obsluga.klienta@zkzl.poznan.pl | zkzl.poznan.pl Wydział VIII Gospodarczy KRS

Strona 1 z 4



Pytanie nr 3

Proszę o informację, jak będą realizowane obowiązki stron w przypadku wystąpienia tzw. „siły wyższej".

Jednocześnie, w związku z zaistniałą sytuacją zagrożenia pandemią koronawirusa, wnoszę o wprowadzenie

do wzorca umowy postanowień dotyczących wystąpienia siły wyższej. Poniżej przykładowe zapisy, które za-

mawiający - wzorem innych zamawiających publicznych - mógłby wprowadzić do wzorca umowy:

SIŁA WYŻSZA

a.     Na czas działania Siły Wyższej obowiązki Strony, która nie jest w stanie wykonać danego obowiązku ze

względu na działanie Siły Wyższej, ulegają zawieszeniu.

b.     Strona Umowy, która opóźnia się ze swoim świadczeniem wynikającym z Umowy ze względu na działa-

nie Siły Wyższej nie jest narażona na konsekwencję finansowe (w tym odsetki, kary albo inne konsekwencje

finansowe) lub odstąpienie od Umowy przez drugą Stronę z powodu niedopełnienia obowiązków Umow-

nych.

c.     Dla potrzeb Umowy, "Siła Wyższa" oznacza zdarzenie, którego wystąpienie jest niezależne od Stron i

któremu nie mogą one zapobiec przy zachowaniu należytej staranności, a w szczególności: wojny, stany

nadzwyczajne, klęski żywiołowe, epidemie, ograniczenia związane z kwarantanną, embargo, rewolucje, za-

mieszki i strajki, które uniemożliwia wykonywanie Przedmiotu Umowy.

d.     Każda ze Stron jest obowiązana do niezwłocznego zawiadomienia drugiej ze Stron o zajściu przypadku

Siły Wyższej. O ile druga ze Stron nie wskaże inaczej na piśmie, Strona, która dokonała zawiadomienia bę -

dzie kontynuowała wykonywanie swoich obowiązków wynikających z Umowy, w takim zakresie, w jakim

jest to praktycznie uzasadnione, jak również musi podjąć wszystkie alternatywne działania zmierzające do

wykonania Umowy, których podjęcia nie wstrzymuje zdarzenie Siły Wyższej.

e.     W przypadku ustania Siły Wyższej, Strony niezwłocznie przystąpią do realizacji swych obowiązków wy -

nikających z Umowy.

Odpowiedź nr 3

Zamawiający  informuje,  iż  w  §  14  Zmiany  postanowień  umowy,  Istotnych  Postanowień  Umownych

(Załącznik nr 8 i 9 do SIWZ), wprowadził przesłanki zmian umowy w stosunku do treści złożonej oferty.

Jednocześnie  Zamawiający  informuje,  że  nie  wyraża  zgody  na  wprowadzenie  dodatkowych  przesłanek

zmian w Istotnych Postanowieniach Umownych.

W związku z powyższym, Zamawiający, zgodnie z art. 38 ust. 4 i 4 a pkt 2 Ustawy informuje, iż  przedłuża
termin  składania  ofert  do  dnia  12.01.2020r.  do  godz.  13:00  i  dokonuje  w  związku  z  tym  stosownej
modyfikacji SIWZ:

Modyfikacja SIWZ

1. W pkt 16  
jest:

16. Wadium.
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Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w
kwocie:

- dla części I 2 000,00  zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100);
- dla części II 1 000,00 zł  (słownie: dwa tysiące zł 00/100);
- dla części III  400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100);
- dla części IV 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100);
- dla części V 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100):

  - dla części VI 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100);
- dla części VII 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100):

winno być:
16. Wadium. 

Wykonawca zobowiązany jest do wniesienia – przed upływem terminu składania ofert – wadium w
kwocie:

- dla części I 2 000,00  zł (słownie: dwa tysiące zł 00/100);
- dla części II 1 000,00 zł  (słownie:  tysiąc zł 00/100);
- dla części III  400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100);
- dla części IV 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100);
- dla części V 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100):

 - dla części VI 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100);
  - dla części VII 400,00 zł (słownie: czterysta zł 00/100):

2. W pkt 18.4  
Jest:
18.4 Ofertę należy złożyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:
„Świadczenie usługi ochrony fizycznej wraz z dojazdem grupy interwencyjnej nieruchomości w podziale
na VII części – nie otwierać przed  08.01.2021 r. Godz. 13:30”.  

winno być:

18.4 Ofertę należy złożyć w zamkniętej trwale kopercie z dopiskiem:
„Świadczenie  usługi  ochrony  fizycznej  wraz  z  dojazdem  grupy  interwencyjnej  nieruchomości  w
podziale na VII części – nie otwierać przed  12.01.2021 r. Godz. 13:30”.  

3. W pkt  19.1. SIWZ   
jest:

19. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 
19.1 Oferty  należy  złożyć  do  dnia  08.01.2021  r.  Godz.  13:00  w siedzibie  Zamawiającego przy  ul.

Matejki 57 w Poznaniu, w Kancelarii. 
Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.

winno być: 
19. Termin i miejsce składania i otwarcia ofert: 

19.1 Oferty  należy  złożyć  do  dnia 12.01.2021  r.  Godz.  13:00  w  siedzibie  Zamawiającego  przy  ul.
Matejki 57 w Poznaniu, w Kancelarii. 
Oferty złożone po terminie będą niezwłocznie zwrócone Wykonawcom bez ich otwierania.
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4. W pkt  19.2. SIWZ   
jest: 
19.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  08.01.2021  r., w siedzibie Zamawiającego, w Sali na parterze  o

godzinie 13:30

winno być: 
19.1 Otwarcie ofert nastąpi w dniu  12.01.2021  r., w siedzibie Zamawiającego, w Sali na parterze  o

godzinie 13:30

Strona 4 z 4


		2021-01-07T20:11:49+0100
	Ewa Rostkowska




