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Do wszystkich zainteresowanych  

 

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA PUBLICZNEGO 

 

Dotyczy: postępowania na modernizację SSWiN (systemu sygnalizacji włamania i napadu) w Inspektoracie ZUS  
w Białogardzie przy ul. Wojska Polskiego 56.  

Zamawiający – Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Koszalinie, na podstawie pkt 7.2. w zw. z pkt 7.1. 
Zapytania ofertowego, udziela odpowiedzi na pytania oraz informuje o dokonanych zmianach treści Zapytania 
publicznego. 
 
Pytanie nr 1 
Wnoszę o modyfikację par.3 ust.1 pkt.1 Umowy, w zakresie: ,,(…)a także w granicach posiadanych sił  
i środków’’. 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów w § 3 ust. 1 pkt 1 umowy. 
 
Pytanie nr 2 
Wnoszę o wprowadzenie do par.8 Umowy, zapisu: ,, W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci 
Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z późn.zm.). 
 
Odpowiedź:  
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów i wprowadza do § 8 ust. 28 w umowie, który otrzymuje brzmienie: 
„W razie opóźnienia w płatności Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie 
z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych”. 
 
Pytanie nr 3 
Wnoszę o wykreślenie par.8 ust.25 Umowy. W szczególności podstawa do wykreślana zapisu wynika z art. 
15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych 
przedsiębiorcom dotkniętym skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu 
w związku z wystąpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje potrącania kar umownych zastrzeżonych na 
wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego 
wierzytelności a także zakaz zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z COVID-19, i przez 90 dni od dnia 
odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, 
nastąpiło w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wykreśla w § 8 ust. 25 w umowie z uwagi na przewidywany termin wykonania umowy. 
Zamawiający przewiduje zastosowane art. 15 r 

1
 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 

związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. 2020 poz.374 ze zm.) zgodnie z § 23 ust. 1 umowy. Zamawiający 
wskazuje także na treść § 19 umowy.  
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Pytanie nr 4 
Wnoszę o wprowadzenie do par.15 Umowy, zapisu: ,, Z gwarancji wyłącza się wady powstałe na skutek: 
działania przyczyn zewnętrznych tj. ognia, wody oraz warunków atmosferycznych (wyładowania 
elektrostatyczne, burze, uderzenia pioruna, wiatr), uszkodzenia mechaniczne lub elektryczne wywołane przez 
Zamawiającego, w szczególności wynikające z niewłaściwej eksploatacji Przedmiotu Umowy niezgodnej  
z Instrukcją Obsługi (o ile taka jest) i szkoleniem, modyfikacji wewnętrznej Przedmiotu Umowy. Gwarancją nie 
są objęte materiały eksploatacyjne i podzespoły ulegające naturalnemu zużyciu w czasie eksploatacji 
Przedmiotu Umowy’’. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów w § 15 umowy. Zakres gwarancji regulują  przepisy kodeksu 
cywilnego. 
 
Pytanie nr 5 
Wnoszę o modyfikację par.18 ust.1 Umowy, w zakresie: ,,(…)zawinionym niewykonaniem lub zawinionym 
nienależytym wykonaniem (…)’’. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów w § 18 ust. 1 umowy. 
 
Pytanie nr 6 
Wnoszę o wykreślenie w par.18 Umowy słowa ,,opóźnienie’’ i w to miejsce wpisanie słowa ,,zwłoka’’. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje wskazanej zmiany w zapisach w § 18 umowy. 
 
Pytanie nr 7 
Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.18 co najmniej o 50%. Niezależnie od przysługującej 
zamawiającemu uprzywilejowanej pozycji zamawiający powinien tak ukształtować treść umowy, aby realizacja 
zamówienia była możliwa (np. wyrok o sygn. akt KIO 283/14). Celem zamawiającego powinno być również 
dążenie do osiągnięcia korzystnych rynkowo cen. Zamawiający nie powinien konstruować umowy w sposób, 
który negatywnie wpłynie na ilość złożonych w przetargu ofert. Nie może także przerzucić całości ryzyka 
gospodarczego na wykonawcę (wyrok Sądu Okręgowego Warszawa-Praga o sygn. akt IV Ca 508/05). 
Określając wysokość kar umownych, zamawiający powinien jednak kierować się zdrowym rozsądkiem. Zbyt 
restrykcyjne i zbyt wysokie kary umowne z jakimi mamy do czynienia w tym przypadku, w połączeniu  
z wynikającą z ustawy o finansach publicznych koniecznością ich dochodzenia przez zamawiającego może 
prowadzić nie tylko do negatywnych konsekwencji dla wykonawcy, ale być powodem niemożności 
zrealizowania zamówienia. Podkreślenia wymaga fakt, iż kara umowna powinna skłaniać wykonawcę do 
realnego, zgodnego z treścią zawartej umowy, wykonania ciążących na nim na mocy tej umowy obowiązków  
a nie stanowić podstawę do zachwiania płynności finansowej wykonawcy w trakcie realizacji zamówienia. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje wskazanej zmiany w zapisach w § 18 umowy. 
 
Pytanie nr 8 
Wnoszę o wprowadzenie do par.18 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:  
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów i wprowadza do § 18 ust. 8 w umowie, który otrzymuje brzmienie: 
„Zamawiający wyznaczy Wykonawcy pisemnie lub mailem dodatkowy - nie dłuższy niż 5 dni, termin do 
zaprzestania naruszeń określonych w ust. 1 i ust. 2. Po jego bezskutecznym upływie Zamawiający  obciąży 
Wykonawcę karą umowną”. 
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Pytanie nr 9 
Wnoszę o wprowadzenie do par.22 Umowy, zapisu zgodnego z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29 stycznia 
2004 r. – Prawo zamówień publicznych, znowelizowanego poprzez ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie 
ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-
19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw: 
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy lub jej 
części,  
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę wynagrodzenia wykonawcy – o ile 
wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie dokonuje zmiany zapisów w § 22 umowy (patrz odpowiedź na pytanie nr 3). 
 
Pytanie nr 10 
Czy jeśli Zmawiający nie wskazał w ofercie, że będzie korzystał z podwykonawstwa będzie mógł to zgłosić 
podczas realizacji umowy? 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z zapisem § 11 ust. 1 umowy jeżeli w trakcie realizacji umowy nastąpi konieczność wykonania części 
umowy przez Podwykonawców, Wykonawca może wykonywać umowę powierzając część zadań do 
wykonania Podwykonawcom. 
 
Pytanie nr 11 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy RODO? Wzór w załączeniu. 
 
Odpowiedź: 
Zamawiający nie wyraża zgody na zawarcie umowy RODO. Umowa dotyczy modernizacji systemu SSWiN i nie 
przewiduje powierzenia przetwarzania danych osobowych. 
 
Pytanie nr 12 
Zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., poz. 1128) uprzejmie proszę o sporządzenie kopii 
protokołu (dotyczącego wartości szacunkowej zamówienia) i przesłanie go faxem na  nr … lub na email: ……. 
 
Odpowiedź: 
Zgodnie z pkt 1.2. Zapytania publicznego do niniejszego postępowania nie mają zastosowania przepisy ustawy 
Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.). W związku z tym Zamawiający nie ma 
obowiązku sporządzania protokołu postępowania,  zgodnie z treścią Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie protokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Dz. U. z 2016 r., 
poz. 1128). 
 
 

Każda zmiana staje się wiążąca od chwili zamieszczenia informacji na stronie internetowej. Wykonawca 
powinien uwzględnić wprowadzone przez Zamawiającego zmiany przygotowując ofertę. 
 

Zamawiający nie zmienia terminu składania ofert.  

 

 

Zatwierdził Dyrektor Oddziału 

           Marek Pogonowski 

 


