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WYJAŚNIENIA I MODYFIKACJA TREŚCI ZAPYTANIA PUBLICZNEGO  
z dnia 14 marca 2019 r. 

 
 
Dotyczy: postępowania na świadczenie usług telefonicznych dla potrzeb Zakładu 

Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Radomiu, ul. Czachowskiego 21A i 
podległych jednostkach terenowych w Kozienicach, Pionkach i Przysusze 
– znak postępowania: 310000/273/03/2019/ZAP 

 
Szanowni Państwo,  

informujemy, że wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści Zapytania publicznego [1] w wyżej 
wymienionym postępowaniu, na który udzielamy następujących odpowiedzi: 

1. Wyjaśnienia 

Pytanie 1 

„Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że  w przypadku wyboru oferty 
Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów 
poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 
Ksh” 

Odpowiedź: 

Zamawiający potwierdza, że w przypadku zawierania umowy z Wykonawcą prowadzącym 
działalność w formie spółki akcyjnej część komparycyjna poświęcona Wykonawcy, będzie 
obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh”. 

Pytanie 2 

„Wobec treści postanowień § 3 ust.5 Umowy W przypadku niedotrzymania terminu, o 
którym mowa w ust. 4, lub braku świadczenia usług od daty ustalonej według w ust. 1 
umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w trybie 
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natychmiastowym z naliczeniem kary, o której mowa w § 10 ust. 1.1.” Wykonawca zwraca 
uwagę, że § 10 ust.2 umowy dotyczy zapłaty kar umownych w przypadku odstąpienia od 
umowy - W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn 
leżących po stronie WYKONAWCY, WYKONAWCA zobowiązuje się zapłacić 
ZAMAWIAJĄCEMU karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia z podatkiem VAT, 
wskazanego w § 7 ust. 1, niezależnie od kar umownych z tytułu opóźnienia. Wykonawca 
zwraca się o dokonanie modyfikacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zmienia zapis i dokonuje modyfikacji nr 1 (patrz pkt 2 niniejszego pisma). 

Pytanie 3 

„Czy Zamawiający potwierdza, że Regulamin świadczenia usługi będzie załącznikiem do 
umowy i będzie obowiązywał w zakresie niesprzecznym z Umową?” 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że w pierwszej kolejności będą obowiązywać zapisy zawarte w 
umowie, a dopiero potem zapisy regulaminu”. 

Pytanie 4 

„Wobec treści postanowień  § 8  ust.1 Umowy – „W celu wykonania przedmiotu umowy, 
WYKONAWCA może powierzyć wykonanie części przedmiotu umowy podwykonawcom, za 
których działanie lub zaniechanie ponosi odpowiedzialność tak jak za własne działanie, bez 
naliczenia dodatku za koordynację.  Wykonawca zwraca się   o doprecyzowanie, poprzez 
dookreślenie, że Wykonawca odpowiada za  szkody,  chyba, że zostały spowodowane 
działaniem Siły Wyższej, wyłączną winą Zamawiającego lub osoby trzeciej, za którą 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności”. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Zapytania w tym zakresie informując ponadto, że 
zapisy dotyczące siły wyższej zawarte są w § 13 wzoru umowy”. 

Pytanie 5 

„Zgodnie z treści § 7 ust.  9.1 Umowy  „Zapłata należności za zrealizowanie przedmiotu 
umowy dokonywana będzie przez ZAMAWIAJĄCEGO w cyklach miesięcznych po wykonaniu 
przedmiotowej usługi w danym miesiącu zgodnie z formularzem cenowym w terminie 30 
dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę 
faktury VAT,”. 
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający  zastąpi wyrażenie  „ otrzymania ” 
wyrazem „wystawienia. Zwrócić należy uwagę, że w systemach informatycznych 
Wykonawcy istnieje możliwość ustawienia wydłużonego terminu płatności ,ale datą 
początkową jest data -wystawienia faktury. Powyższe ma na celu ew.  wyeliminowanie  
rozbieżności  pomiędzy terminem płatności wskazanym w fakturze a jej doręczeniem.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Zapytania. 
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Pytanie 6 

„Prosimy o modyfikację treści postanowień § 10 ust. 9 poprzez wskazanie, że w 
„ZAMAWIAJĄCY zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych 
odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody, łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie 
przekroczy całkowitej wartości umowy 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Zapytania. 

Pytanie 7 

„Wykonawca zwraca uwagę, na treść § 10 ust.10 pkt 10.1, ust.13 umowy – jest przeniesiony 
z ustawy Prawo zamówień publicznych, która nie ma w niniejszym postępowaniu 
zastosowania, gdyż jak wskazano Umowa zostaje zawarta w rezultacie dokonania przez 
Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy w wyniku postępowania prowadzonego zgodnie 
z art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych) – czyli z wyłączeniem ustawy Pzp. W 
świetle powyższego zapis powyższy winien zostać usunięty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie powyższego zapisu z treści Zapytania 
informując, że usuwa § 10 ust. 13, którego treść powtarza się z § 10 ust.10 pkt 10.1 i 
dokonuje modyfikacji nr 2 (patrz pkt 2 niniejszego pisma). 

Pytanie 8 

„Czy odnośnie postanowień § 7 ust. 16    umowy  „Wykonawca nie może dokonywać 
przelewu (cesji) wierzytelności na rzecz osób trzecich, ani dokonać innych cesji związanych z 
realizacją niniejszej umowy bez uzyskania uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego, pod 
rygorem nieważności”. Czy Zamawiający wyrażą zgodę, aby powyższy zakaz nie obejmował  
wymagalnych należności pieniężnych?. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę treści Zapytania. 

2. Modyfikacja 

W związku z udzielonymi wyjaśnieniami dokonujemy wskazanych poniżej zmian treści 
ZAPYTANIA: 

Modyfikacja nr 1 

We wzorze umowy § 3 ust. 5 o treści: 

„5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, lub braku świadczenia usług 
od daty ustalonej według w ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od 
umowy w trybie natychmiastowym z naliczeniem kary, o której mowa w § 10 ust. 1.1.” 
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otrzymuje brzmienie: 

„5. W przypadku niedotrzymania terminu, o którym mowa w ust. 4, lub braku świadczenia usług 
od daty ustalonej według w ust. 1 umowy, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia 
od umowy w trybie natychmiastowym.” 

Modyfikacja nr 2 

We wzorze umowy § 10 ust. 13 o treści: 

„13. 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 odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 
okolicznościach.” 

zostaje usunięty z treści umowy. 

Powyższa modyfikacja jest dla Wykonawców wiążąca. 

Informujemy, że termin składania ofert ulega zmianie. 

Termin składania ofert upływa 5.04.2019 r. o godzinie 10:00. 

Termin określony w pkt 5.7. ZAPYTANIA dotyczący przesłania za pośrednictwem poczty 
elektronicznej informacji zawierającej hasło w celu otwarcia oferty upływa 5.04.2019 r. o 
godz. 11:00. 

 Miejsce składania ofert pozostaje bez zmian. 
 

 

 
 
 
 
 
[1] pkt 6.3. Zapytania publicznego z dnia 14 marca 2019 roku. 


