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Warszawa, dnia 23 kwietnia 2020 r.
Wykonawcy ubiegający się
o udzielenie zamówienia

Dotyczy: przygotowanie analizy społeczno-ekonomicznej, SWOT, drzewa problemów i celów Programu
Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027 (zamówienie podstawowe), a także
strategii i celów Programu Współpracy Transgranicznej Interreg Południowy Bałtyk 20212027(zamówienie opcjonalne)
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy i zmiana treści SIWZ ( w zakresie Załącznika nr 1 do SIWZ)
Pytanie 1:
§ 2 ust. 5 – wnoszę o poprawienie numeracji liter w ust. 5. Prawidłowa numeracja rozpoczyna się od lit.
a), obecnie zaś numeracja rozpoczyna się od lit. c);
Odpowiedź 1:
Zamawiający koryguje numerację w § 2 ust. 5 projektu umowy, w ten sposób, iż poprawna zmieniona
numeracja zaczyna się od litery a), tj. :
a) datę i miejsce jego sporządzenia;
b) ocenę przez Zamawiającego prawidłowości wykonania zamówienia i zgodności z załącznikami do
umowy oraz oświadczeniem Zamawiającego o braku lub istnieniu zastrzeżeń do wykonanego
zamówienia, w tym o braku albo o istnieniu wad,
c) podpisy Stron.
Pytanie 2:
§ 2 ust. 5 lit. d) (przy poprawnej numeracji liter lit. b) – czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie
tego punktu o definicję wady poprzez dodanie następującej treści na końcu tego punktu: „rozumianych
na potrzeby niniejszej umowy jako niezgodność z opisem przedmiotu zamówienia stanowiącym
Załącznik nr 1 do umowy”;
Odpowiedź 2:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w opisanym zakresie.
Pytanie 3:
§ 2 ust. 8 lit. b) – czy Zamawiający wyrazi zgodę na rezygnację z zastrzegania i dochodzenia kary
umownej z tytułu nienależytego wykonania zamówienia w sytuacji akceptacji wadliwego zamówienia
i obniżenia wynagrodzenia wykonawcy o zakres wadliwości? Wniosek uzasadniam tym, że w sytuacji
wadliwego wykonania zamówienia wykonawca nie uzyska całości planowanego wynagrodzenia, co dla
wykonawcy będzie już dotkliwą sankcją, a jednocześnie zamawiający będzie dysponować całością
wykonanych przez wykonawcę prac, nawet biorąc pod uwagę, że część z nich będzie wykonana wadliwie.
Konieczność zapłaty kary umownej w takiej sytuacji jest dodatkowym i nadmiernym obciążeniem;
Odpowiedź 3:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w opisanym zakresie.
Pytanie 4:
§ 4 ust. 1 lit. c) – czy Zamawiający wyrazi zgodę na uszczegółowienie okoliczności generujących
obowiązek zapłaty przez wykonawcę kary umownej i zastąpienie zwrotu „w szczególności” zwrotem „tj.”
w następujący sposób: „c) za nienależyte wykonanie zamówienia, tj. niezgodnie z Załącznikiem nr 1 do
umowy - w wysokości 10 % wynagrodzenia całkowitego brutto, określonego w § 2 ust. 2, dla zamówienia,
którego dotyczy nienależyte wykonanie, wówczas kary umownej za zwłokę nie nalicza się”. Wniosek
uzasadniam tym, że sposób realizacji zamówienia i jego zakres wskazany jest w opisie przedmiotu
zamówienia. To zatem według wskazanych tam i obiektywnie możliwych do weryfikacji kryteriów
wykonawca realizuje zamówienie. Przypadki, w których aktualizuje się odpowiedzialność Wykonawcy z

tytułu kary umownej powinny być jasno i precyzyjnie określone. Otwarty katalog tych okoliczności
wprowadzony zwrotem „w szczególności” uniemożliwia wykonawcy weryfikację tych okoliczności;
Odpowiedź 4:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w opisanym zakresie.
Pytanie 5:
§ 4 ust. 2 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie fragmentu: „również niezgodnie z § 8
ust. 12 lub 13.”? Odesłanie to jest błędne, a umowa nie zawiera takich postanowień;
Odpowiedź 5:
Zamawiający dokonuje zmiany zapisu § 4 ust. 2 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:
„2. Kara, o której mowa w ust. 1 pkt 1 lit. c, może być naliczona za każdy stwierdzony w protokole, o
którym mowa w § 2, przypadek niezgodnego z umową wykonania zamówienia.
Pytanie 6
§ 4 ust. 3 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie ust. 3 w następujący sposób:
„Zamawiający może dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowań przewyższających zastrzeżone na
jego rzecz kary umowne, z zastrzeżeniem, że w granicach w jakich bezwzględnie obowiązujące przepisy
tego nie wyłączają, odpowiedzialność Wykonawcy za roszczenia dotyczące niniejszej umowy (w tym z
tytułu kar umownych) jest ograniczona do wysokości szkód bezpośrednich lub dwukrotności
wynagrodzenia całkowitego Wykonawcy za wykonanie zamówienia podstawowego, w zależności od
tego, która wartość jest mniejsza. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści.”.
Wniosek uzasadniam tym, że ograniczenie odpowiedzialności jest standardowo akceptowanym środkiem
zarządzania ryzykiem w umowach pomiędzy profesjonalistami, nie dotyczy szkód wyrządzonych
umyślnie, i jest zgodne z przepisami prawa;
Odpowiedź 6:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w opisanym zakresie.
Pytanie 7:
§ 5 ust. 1 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie zdania drugiego w ust. 1? Wniosek uzasadniam
tym, że skoro Wykonawca pełni rolę procesora to nie może jednocześnie wypełniać obowiązków jakie
ciążą na administratorze danych osobowych. Podstawą tych obowiązków są przepisy prawa powszechnie
obowiązującego, w tym przepisy RODO i nie można ich przenieść w drodze umowy stron. Zgodnie z
przepisami RODO, jak również z § 5 ust. 8, Wykonawca nie decyduje o celach i środkach przetwarzania
danych osobowych. O takich celach i środkach decyduje administrator danych osobowych, którym w tym
przypadku jest Zamawiający;
Odpowiedź 7:
W § 5 ust. 1 projektu umowy otrzymuje brzmienie:
„1. W związku z uzyskaniem przez Zamawiającego prawa do przetwarzania danych osobowych dla
prawidłowej realizacji czynności objętych umową, Zamawiający powierza Wykonawcy przetwarzanie
danych osobowych w zakresie niezbędnym do prawidłowej realizacji umowy. Wykonawca zobowiązuje
się do wykonywania obowiązków, jakie ciążą na Zamawiającym zgodnie z ogólnym rozporządzeniem o
ochronie danych osobowych (RODO), ustawą o ochronie danych osobowych, przepisów prawa
powszechnie obowiązującego dotyczącego ochrony danych osobowych.”
Pytanie 8:
§ 5 ust. 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie ust. 3? Mając na uwadze uwagi w pkt 7) powyżej
Wykonawca nie może przyjąć na siebie odpowiedzialności z tytułu wykonania obowiązków
informacyjnych ciążących na Zamawiającym jako administratorze danych osobowych, gdyż treść
obowiązku informacyjnego nie jest przez niego ustalana, zaś odpowiedzialność ta z mocy prawa ciąży na
Zamawiającym;
Odpowiedź 8:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w opisanym zakresie.
Pytanie 9:

§ 5 ust. 9 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie zasad przeprowadzenia kontroli zgodności
przetwarzania powierzonych wykonawcy danych osobowych i dodanie do ust. 9 następującej treści: „w
formie (i) pisemnego wniosku o udzielenie odpowiednich informacji od Wykonawcy lub (ii)
udostępnienia informacji, danych lub dokumentów, bądź udzielenia wyjaśnień w siedzibie Wykonawcy w przypadku, gdy przeprowadzenie audytu w sposób określony w tiret (i) okaże się niewystarczające dla
realizacji celu audytu. Audyt, o którym mowa powyżej, może być przeprowadzony przez Klienta lub
osobę trzecią upoważnioną przez Klienta i uprzednio uzgodnioną z Wykonawcą. Jeżeli Wykonawca oraz
Klient nie dojdą do porozumienia w sprawie wyznaczenia osoby trzeciej, Klient będzie mógł
przeprowadzić audyt wyłącznie osobiście. Audyt, o którym mowa powyżej, powinien być każdorazowo
poprzedzony wnioskiem, który będzie zawierać dokładne określenie informacji, danych lub dokumentów,
które mają być ujawnione w ramach audytu. Klient każdorazowo będzie kierować wniosek do ______
[osoba wskazana przez wykonawcę i jej adres kontaktowy].
Niezależnie od powyższego, Zamawiający oraz Wykonawca zgodnie oświadczają, że:
a) Wykonawca będzie zobowiązany do dostarczenia Zamawiającemu wyłącznie tych informacji, danych
lub dokumentów, które są niezbędne do wykazania, że Wykonawca spełnia obowiązki wynikające z
niniejszej umowy;
b) Wykonawca nie będzie ujawniać jakichkolwiek informacji, danych, lub dokumentów, stanowiących
tajemnicę przedsiębiorstwa Wykonawcy;
c) Wykonawca nie będzie ujawniać jakichkolwiek informacji, danych lub dokumentów, jeżeli mogłoby
to narazić go na naruszenie zobowiązań dotyczących zachowania poufności, wynikających z
obowiązującego prawa bądź standardów zawodowych;
d) Wykonawca nie będzie ujawniać jakichkolwiek informacji, danych lub dokumentów, odnoszących się
do spraw będących przedmiotem potencjalnego lub trwającego sporu sądowego, albo innej procedury
rozstrzygania sporów pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym;
e) wszelkie informacje, dane oraz dokumenty udostępnione Zamawiającemu zgodnie z § 5 niniejszej
umowy będą traktowane przez Zamawiającego, jako poufne. Zamawiający może skorzystać z prawa do
przeprowadzenia audytu zgodnie z § 5 niniejszej umowy, nie częściej niż raz w roku kalendarzowym.
Prawo to wygasa w każdym przypadku w ciągu 2 miesięcy od zakończenia przetwarzania przez
Wykonawcę danych osobowych w imieniu Zamawiającego na mocy niniejszej umowy.”. Wniosek ten
uzasadniam tym, że obecnie umowa nie zawiera żadnych zasad przeprowadzania audytu;
Odpowiedź 9:
W § 5 projektu umowy po ust. 9 dodaje się ust. 10 i 11 w brzmieniu określonym poniżej, zaś
dotychczasowe ust. 10 i 11 otrzymują odpowiednio nr 12 i 13:
„ 10. Kontrola, o której mowa w pkt 9, powinna być każdorazowo poprzedzona wnioskiem, który będzie
zawierać proponowany termin kontroli, określenie informacji, danych lub dokumentów, które mają być
ujawnione w ramach kontroli. Zamawiający każdorazowo będzie kierować wniosek do ______ [osoba
wskazana przez wykonawcę i jej adres kontaktowy].
11. Zamawiający może skorzystać z prawa do przeprowadzenia audytu nie częściej niż raz w roku
kalendarzowym. Prawo to wygasa w ciągu 2 miesięcy od zakończenia przetwarzania przez Wykonawcę
danych osobowych w imieniu Zamawiającego na mocy niniejszej umowy.”
W pozostałym zakresie Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 10:
§ 6 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na uzupełnienie tego paragrafu o klauzule o następującej treści:
a) „Prawa własności intelektualnej do wszelkich materiałów opracowanych przez Wykonawcę lub na
które Wykonawca otrzymał licencje poza zakresem niniejszej umowy („Dotychczasowe Dzieła”),
dokumentacji roboczej Wykonawcy powstałej w trakcie świadczenia usług oraz poufnych informacji
Wykonawcy, pozostaną własnością Wykonawcy (lub licencjodawcy Wykonawcy), z zastrzeżeniem, że
Zamawiający, w zakresie w jakim Dotychczasowe Dzieła wchodzą w skład przygotowanych przez
Wykonawcę raportów uzyska licencję na ich używanie na mocy niniejszego postanowienia, na polach
eksploatacji opisanych w ust. 2 powyżej. Żadne z postanowień umowy nie stanowi przeszkody lub
ograniczenia w rozwijaniu i/lub wykorzystywaniu przez Wykonawcę Dotychczasowych Dzieł.”;

b) „Usługi będące przedmiotem zamówienia są realizowane, a produkty prac Wykonawcy udostępniane
wyłącznie do użytku Zamawiającego i dla jego wewnętrznych korzyści. Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności wobec jakiejkolwiek osoby trzeciej, która odniesie pożytek z usług lub będzie je
wykorzystywać, bądź też uzyska dostęp do produktów prac. W związku z tym, Zamawiający nie jest
uprawniony do ujawniania produktów prac, ani też do udostępniania korzyści ze świadczonych usług na
rzecz osób trzecich, jak również do powoływania się na zawartość wyników prac lub na wnioski płynące
z produktów prac lub usług wykonanych przez Wykonawcę, z wyjątkiem (i) przypadków określonych
w umowie, (ii) udzielenia przez Wykonawcę uprzedniej pisemnej zgody, na uzgodnionych warunkach,
(iii) przypadków wymaganych przez prawo, lub (iv) gdy ujawnienie będzie następowało na rzecz
doradców prawnych Zamawiającego, pod warunkiem ich wcześniejszego poinformowania o tym, że
Wykonawca nie ponosi w stosunku do nich żadnej odpowiedzialności oraz że nie będą oni uprawnieni do
dalszego ujawniania produktów prac.”;
Odpowiedź 10:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w opisanym zakresie.
Pytanie 11:
§ 6 ust. 2 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę w zakresie pól eksploatacji, a także nieoznaczanie
modyfikacji i utworów zależnych nazwą, logiem oraz żadnym innym odniesieniem wskazującym na
wykonawcę zgodnie z następującą propozycją: „Nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa w
ust. 1, następuje z chwilą przekazania Zamawiającemu utworów, wytworzonych na poszczególnych
etapach zamówienia, bez ograniczeń co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie
następujących pól eksploatacji:
1) utrwalanie, zwielokrotnianie przy użyciu dowolnych technik, wprowadzenie do pamięci komputerów
i serwerów sieci komputerowych;
2) publiczne udostępnianie, wystawianie lub publiczną prezentację podczas seminariów i konferencji;
3) wykorzystywanie w materiałach wydawniczych, promocyjnych, informacyjnych i szkoleniowych;
4) prawo do korzystania z utworów w całości lub w części oraz ich łączenia z innymi utworami,
wprowadzania (w tym zlecanie wprowadzania osobom trzecim) zmian w utworach, wyłącznie celowych
z punktu widzenia korzystania z utworów i zmian niezbędnych do zgodnego z niniejszą umową
korzystania z nich, tłumaczenie na różne języki,
5) w odniesieniu do utworów zmienionych zgodnie z pkt 4, z zastrzeżeniem zdania ostatniego poniżej:
– trwałe lub czasowe utrwalanie lub zwielokrotnianie – w całości lub w części, dowolną techniką i w
dowolnej formie,
– publikowanie oraz rozpowszechnianie (w tym wprowadzanie do obrotu, najem lub użyczenie
egzemplarzy) w całości lub w części;
- publikację i rozpowszechnianie w całości lub w części za pomocą druku i techniki cyfrowej.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opracowania utworów (utwory zależne) oraz za wszelkie
zmiany w utworach niewprowadzone przez Wykonawcę. Utwory zależne oraz wszelkie modyfikacje
utworów, utwory powstałe wskutek łączenia, kompilacji, skrótów utworów, niedokonane przez
Wykonawcę nie mogą zawierać nazwy, ani logo firmy Wykonawcy, ani żadnego nawiązania lub
odniesienia do nich.”;
Odpowiedź 11:
Zamawiający w § 6 po ust. 2 dodaje ust. 2a o następującym brzmieniu:
„2a. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za opracowania utworów (utwory zależne) oraz za
wszelkie zmiany w utworach niewprowadzone przez Wykonawcę.”
W pozostałym zakresie Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ.
Pytanie 12:
§ 6 ust. 5 - czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastąpienie tej klauzuli treścią: „W przypadku naruszenia
przez Wykonawcę praw osób trzecich, Wykonawca zobowiązuje się do naprawienia szkody
Zamawiającego pod warunkiem, że Zamawiający zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę o zgłoszeniu
roszczenia, umożliwi zajęcie stanowiska w sprawie i nie zawrze ugody, nie uzna roszczenia ani nie

dokona innej podobnej w skutkach czynności bez uzgodnienia z Wykonawcą.”. Wniosek uzasadniam
tym, że aktualne brzmienie klauzuli prowadzi do wniosku, że wykonawca zobowiązany jest do
odpowiedzialności, uczestnictwa w procesie itp. również w przypadku, gdy nie doszło do naruszenia praw
osób trzecich. Mając na uwadze powyższe, wnoszę również o modyfikację treści oświadczenia, które
stanowi załącznik nr 8 do umowy i zastąpienie brzmienia pkt 1 i 3 tego oświadczenia następującym
brzmieniem:
„1. Wykonana w ramach realizacji umowy nr ……………. z dnia …………..(ekspertyza, analiza,
raport, opinia prawna etc.) jest utworem, podlegającym ochronie prawno-autorskiej w rozumieniu
przepisów ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 1231, z późn. zm.).(…)
3. W przypadku, gdy w toku korzystania lub rozporządzania przez Zamawiającego z praw uzyskanych na
mocy ww. umowy okaże się, że niniejsze oświadczenie jest niezgodne z prawdą, a utwory naruszają
prawa osób trzecich, szkody Zamawiającego powstałe z tego tytułu zostaną przeze mnie pokryte/zostaną
pokryte przez ……………… (nazwa podmiotu) na zasadach określonych w umowie.”. Obecna treść
oświadczenia stoi bowiem w sprzeczności z proponowanymi zmianami;
Odpowiedź 12:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w opisanym zakresie.
Pytanie 13:
§ 7 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie ust. 4 o następującej treści: „Żadne postanowienia
niniejszej umowy nie uniemożliwią Wykonawcy ujawniania informacji poufnych:
a) jeżeli Zamawiający wyrazi na to uprzednią pisemną zgodę; lub
b) prawnikom lub ubezpieczycielom Wykonawcy; lub
c) innym podmiotom z sieci firm Wykonawcy, odpowiednim podwykonawcom lub podmiotom
świadczącym usługi informatyczne oraz innym usługodawcom.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za przekazywanie informacji poufnych jakimkolwiek podmiotom
na podstawie postanowień lit. b) i c) powyżej.”. Wniosek uzasadniam tym, że wykonawca obowiązkowo
stosuje procedury stosowane w sieci firm i ich wykonanie może skutkować koniecznością udostępnienia
informacji objętych poufnością;
Odpowiedź 13:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w opisanym zakresie.
Pytanie 14:
§ 8 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na doprecyzowanie klauzuli dotyczącej zmian umowy?
Oprócz przypadków, w których może nastąpić zmiana umowy w trybie zamówienia publicznego, zgodnie
z art. 144 ust. 1 pkt 1 Prawa zamówień publicznych umowa powinna określić zakres, charakter oraz
warunki takich zmian, a zatem określać nie tylko sam przypadek, który daje podstawę do zmiany umowy,
ale również wpływ takiego przypadku na umowę i zakres takiej zmiany (np. zmianę wynagrodzenia
poprzez jego zmniejszenie bądź zwiększenie w określonych sytuacjach);
Odpowiedź 14:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w opisanym zakresie.
Pytanie 15:
§ 9 ust. 3 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie przesłanki ogłoszenia upadłości jako
przesłanki uprawniającej Zamawiającego do odstąpienia od umowy z uwagi na art. 83 Prawa
upadłościowego? Zgodnie z nim postanowienia umowy zastrzegające na wypadek złożenia wniosku
o ogłoszenie upadłości lub ogłoszenia upadłości zmianę lub rozwiązanie stosunku prawnego, którego
stroną jest upadły, są nieważne;
Pytanie 16:
§ 9 ust. 6 – czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację w zakresie terminu na odstąpienie od umowy
w następujący sposób: „Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 30 dni od powzięcia
wiadomości o okolicznościach uprawniających do odstąpienia, niezależnie od powyższego zaś wygasa z
upływem roku od dnia podpisania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać

wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo wykonanej umowy do dnia odstąpienia od
umowy.”. Wniosek o zmianę w tym zakresie uzasadniam tym, że wykonawca nie jest w stanie
zweryfikować kiedy podany termin wygaśnie, gdyż może nie być w stanie ustalić kiedy Zamawiający
powziął określoną informację. Tym samym utrudnia to ustalenie, czy prawo do odstąpienia od umowy po
stronie Zamawiającego nadal istnieje i sprawia, że wykonawca trwa w stanie niepewności co do swojej
sytuacji prawnej. Wpływać to może w naszej ocenie na ważność tak skonstruowanego prawa do
odstąpienia, które nie spełnia wymogu wskazania terminu pewnego w świetle art. 395 k.c.;
Pytanie 17:
§ 9 ust. 5 i 8 – czy Zamawiający doprecyzuje formę i skutki jakie wywołuje brak przepisanej formy
oświadczenia o odstąpieniu od umowy? W ust. 5 zastrzeżona została forma pisemna, zaś w ust. 8 (który
powinien być wskazany jako nr 7) forma pisemna pod rygorem nieważności. Z racji odmiennych skutków
jakie wywołuje brak dopełnienia formy pisemnej wnoszę o doprecyzowanie;
Odpowiedź 15,16 i 17:
Zamawiający dokonuje zmiany treści § 9 projektu umowy nadając mu następujące brzmienie:
„§9
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w
interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może
od umowy odstąpić w przypadku powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku
Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej prawidłowo części
umowy.
2. Odstąpienie, o którym mowa w ust. 1, winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności, w
terminie 30 dni od daty powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.
3. Zamawiający jest uprawniony do częściowego odstąpienia od Umowy w przypadku, gdy:
1) Wykonawca wykonuje umowę w sposób sprzeczny z umową, nienależycie lub w realizowanych
pracach nie stosuje się do zapisów Umowy i nie zmienia sposobu wykonania Umowy lub nie usunie
stwierdzonych przez Zamawiającego uchybień mimo wezwania go do tego przez Zamawiającego w
terminie określonym w tym wezwaniu – oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30
dni od upływu ostatniego dnia określonego wezwaniem, jeżeli Wykonawca nie zastosował się do
wezwania,
2) Wykonawca zaprzestał prowadzenia działalności uprawniającej do świadczenia usług określonych
umową – oświadczenie o odstąpienie może zostać złożone w terminie 30 od dnia, w którym Zamawiający
powziął wiadomość o przyczynie uzasadniającej odstąpienie,
3) suma kar umownych przekroczy 25 % łącznej kwoty wynagrodzenia z tytułu wykonania umowy–
oświadczenie o odstąpieniu może zostać złożone w terminie 30 dni od dnia, w którym suma kar
przekroczyła wskazany próg umowny.
4. Odstąpienie wywołuje skutki na przyszłość. Oświadczenie o odstąpieniu wymaga zachowania formy
pisemnej pod rygorem nieważności i zawierać będzie uzasadnienie z podaniem przyczyny odstąpienia.
5. Prawo do odstąpienia od umowy wygasa z upływem 30 dni od powzięcia wiadomości o
okolicznościach uprawniających do odstąpienia, niezależnie od powyższego zaś wygasa z upływem roku
od dnia podpisania umowy. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może żądać wyłącznie
wynagrodzenia należnego z tytułu prawidłowo wykonanej umowy do dnia odstąpienia od umowy.”
Pytanie 18:
Czy z uwagi na trwający stan epidemii wirusa SARS-CoV-2 Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie
następujące klauzuli: "Strony mają świadomość, że ograniczenia związane z epidemią wirusa COVID-19
nadal ewoluują. W tym kontekście władze lokalne i krajowe przyjęły (lub mogą przyjąć w przyszłości)
określone środki ograniczające lub zaleciły (lub mogą zalecić w przyszłości) środki, które mogą wpłynąć
na świadczenie usług objętych niniejsza umową. Strony, w dobrej wierze, dołożą starań, aby ograniczyć
wpływ takich środków na wykonanie ich zobowiązań wynikających z niniejszej umowy, w tym między
innymi na uzgodnione w umowie terminy wykonania poszczególnych zobowiązań, i potwierdzają, iż będą
wzajemnie się informować o możliwym wpływie ww. środków na ich zobowiązania umowne.
Niezależnie od jakichkolwiek odmiennych postanowień umowy, Strony uznają, że zmiany w zakresie

uzgodnionych terminów wykonania zobowiązań mogą być konieczne ze względu na wpływ ograniczeń
na prowadzenie ich działalności gospodarczej. W takim przypadku Strona dotknięta skutkami ww.
sytuacji nie będzie ponosić odpowiedzialności za skutki spowodowane niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem niniejszej umowy, w szczególności za opóźnienia w wykonaniu danego zobowiązania, a
obowiązujące terminy zostaną odpowiednio odroczone. W przypadku wystąpienia takiej sytuacji Strona
dotknięta skutkami ograniczeń związanych z COVID-19 poinformuje drugą Stronę tak szybko, jak to
będzie możliwe.
Odpowiedź 18:
Zamawiający nie zmienia zapisów SIWZ w opisanym zakresie.
Z uwagi na powyższe zmiany Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 11 maja 2020
r. do godz. 9:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 11 maja 2020 r. o godz. 11:00.
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