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WYKONAWCY
Działając na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z 29.01.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.
1579 ze zm.), Zamawiający – Muzeum Zamkowe w Malborku, przekazuje poniżej treść zapytania wraz z odpowiedzią w
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. Usługa ochrony obiektów i budynków historycznych Muzeum
Zamkowego w Malborku, oddziału Muzeum w Kwidzynie oraz oddziału Muzeum w Sztumie. Znak sprawy:
ZP.2611.3.2018.bm
Pytanie nr 1
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 Zamawiającego:
Taka klauzula jest przewidziana w § 11 ust. 4 – Wzór umowy, załącznik nr 5 do Ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie nr 2
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 Zamawiającego:
Z uwagi na charakter zamówienia usług, Zamawiający wymaga zatrudnienia pracowników zgodnie z Rozdziałem IV pkt. 8
Ogłoszenia o zamówieniu, bez względu na wymiar czasu pracy.
Pytanie nr 3
Czy pracownicy ochrony wykonujący zadania w Muzeum Zamkowym w Sztumie muszą posiadać legitymację osoby dopuszczającej
do posiadania broni?
Odpowiedź Zamawiającego:
Pracownicy ochrony wykonujący zadanie w Sztumie nie muszą posiadać legitymacji osoby dopuszczonej do posiadania
broni. Muszą posiadać zaświadczenie o wpisie na listę kwalifikowanych pracowników ochrony fizycznej.
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