Warszawa, dnia 23.05.2022 r.

Strona WWW

WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ NR 1
Dotyczy postępowania na: Świadczenie usługi dot. wytwarzania, wdrażania lub utrzymania
systemów informatycznych przez wyspecjalizowany zespół informatyczny” – COI-ZAK.262.10.2022

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 2 i art. 137 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. –
Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 1129, z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz treść zmian SWZ:
Pytanie 1.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść §
11 ust. 2 Umowy w ten sposób, że: „Strony Umowy Ramowej oraz Umowy Wykonawczej zobowiązują
się w terminie 10 lat od dnia wygaśnięcia/odstąpienia/rozwiązania umowy do zachowania w tajemnicy
wszelkich informacji poufnych związanych z wykonywaniem zadań na rzecz pozostałych Stron Umowy
Ramowej oraz Umowy Wykonawczej oraz odpowiadają w tym zakresie za pracowników,
współpracowników i pracowników podwykonawców, którzy w ich imieniu wykonują zadania na rzecz
pozostałych Stron Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej.”? Termin 10-letni w przypadku
obowiązku zachowania poufności jest racjonalny.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 2.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść §
11 ust. 3 Umowy w ten sposób, że: „Wykonawca zobowiązuje swój personel, współpracowników i
pracowników podwykonawców wykonujący zadania na rzecz Zamawiającego w terminie 10 lat od
wygaśnięcia/odstąpienia/rozwiązania umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych podczas realizacji Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, stosując klauzule dotyczące
zachowania poufności w oświadczeniach personelu Wykonawcy, współpracowników i pracowników
podwykonawców o zachowaniu poufności lub innych dokumentach podpisanych przez personel
Wykonawcy, współpracowników i pracowników podwykonawców.”? Termin 10-letni w przypadku
obowiązku zachowania poufności jest racjonalny. Równocześnie uzasadnione jest usunięcie wymogu
stosowania klauzul w umowach o pracę lub umowach cywilnoprawnych, ponieważ często klauzule
zawarte w umowach stosowanych przez Wykonawców nie są w pełni tożsame z wymaganiami
zawartymi w ust. 3 i 4. Rekomendowane byłoby zatem podpisanie przez osoby realizujące umowę
odrębnych oświadczeń.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 3.
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Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść §
11 ust. 4 pkt 1 Umowy w ten sposób, że: „zobowiązywać personel Wykonawcy, współpracowników i
pracowników podwykonawców do 10-letniego obowiązku zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji […]” w konsekwencji zmiany § 11 ust. 3?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 4.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć karę
umowną określoną w §12 ust. 1 pkt 2 do wysokości 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia? W
chwili obecnej kara jest rażąco wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 5.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć karę
umowną określoną w §12 ust. 1 pkt 3 do wysokości 50.000,00 zł za każdy przypadek naruszenia? W
chwili obecnej kara jest rażąco wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 6.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający usunie karę umowną
określoną w §12 ust. 1 pkt 4? W ocenie Wykonawcy, przewidziana kara umowna jest niezgodna z
obowiązującymi przepisami prawa (zapis jest nieważny) oraz nie powinna być regulowana w
kontraktach z podmiotem publicznym. Zauważyć przy tym należy, iż zakaz przejmowania pracowników
jest przez sądy uznawany za niezgodny z prawem z uwagi na naruszenie prawa pracownika do wyboru
pracy i pracodawcy (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt I
ACa 134/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20 marca 1998 r., sygn. akt I ACa 136/98). Jednocześnie
wskazać należy, że nie jest intencją Wykonawcy przejmowanie pracownika Zamawiającego. Obawą
jest to, że taki pracownik mógłby z własnej inicjatywy uczestniczyć w rekrutacji otwartej Wykonawcy.
Wykonawca zaś nie prowadzi rejestru osób, które nie mogą aplikować na dane stanowisko.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że stanowisko
zaprezentowane w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 1998 r., sygn. akt I ACa 136/98
jest kwestionowane w literaturze: Klauzule umowne analizowane przez sąd w powyższym orzeczeniu
są natomiast jednym z uzasadnionych narzędzi ochrony przed nieuczciwą konkurencją i podbieraniem
wyszkolonych pracowników lub są pośrednim narzędziem ochrony trwałości kontraktu gospodarczego.
Nie można ich więc uznać za nieważne w obrocie między pracodawcami. (A. Sobczyk, Komentarz do
Kodeksu pracy, Art. 10, pkt 4, 2020, C.H.Beck), a także Oczywiście zatrudnienie pracownika wbrew
takiej umowie byłoby czynnością prawną ważną. Umów takich między pracodawcami za nieważne
uznać nie sposób. (A. Musiała [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-113, wyd. V, red. K. W. Baran,
Warszawa 2020, art. 10). Dopuszczalność zobowiązania jednej ze stron do niezatrudniania
pracowników drugiej strony potwierdza także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8
listopada 2013 r., sygn. akt I ACa 809/13: Zobowiązanie się do niezatrudniania przez określony czas
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pracowników drugiej strony niewątpliwie ogranicza swobodę działania podmiotu zobowiązanego. Nie
można w tym jednak upatrywać naruszenia reguł wolności gospodarczej, skoro sama strona
korzystająca z autonomii woli, zobowiązuje się do niepodejmowania określonych działań, przy czym
zobowiązanie, praktycznie, jedynie w minimalnym zakresie wpływa na możliwość swobodnego
prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.
Pytanie 7.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć karę
umowną określoną w §12 ust. 1 pkt 6 do wysokości 500,00 zł za każdy przypadek? W chwili obecnej
kara jest wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 8.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć karę
umowną określoną w §12 ust. 1 pkt 7 do wysokości 5.000,00 zł za każdy przypadek? W chwili obecnej
kara jest rażąco wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 9.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 12
ust. 4 w ten sposób, że wykreśli dotychczasową treść i nada następujące brzmienie: „W przypadku, gdy
dany przypadek (jedno zdarzenie) jest podstawą do naliczenia więcej niż jednej kary umownej, wybór
która kara zostanie naliczona należy do Zamawiającego.”?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 10.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić w ten
sposób, że Czy Zamawiający wykreśli z § 12 ust. 5 limit kar umownych ze 100% i określi limit na poziomie
ok. 10-20% wartości wynagrodzenia? Przyjęte przez Zamawiającego postanowienie w § 12 ust. 5
trudno jest w ocenie Wykonawcy uznać za ustanowienie limitu kar umownych w rozumieniu art. 436
pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Praktyka orzecznicza sądów polskich wskazuje, że nie ma
możliwości naliczenia tak wysokich kar umownych. Tym samym, czy Zamawiający dokona zmiany i
przyjmie możliwy do wyceny w ramach oferty, limit kar umownych? Przyjęty aktualnie przez
Zamawiającego limit na poziomie 100% wynagrodzenia jest limitem, który jest zupełnie iluzoryczny,
gdyż w praktyce nie ma możliwości by tak wysokie kary zostały naliczone a jeśli nawet zostaną
naliczone, to co do zasady podlegałyby one sądowemu miarkowaniu. Można zatem w praktyce uznać,
że limit ten nie istnieje. Jednocześnie powoduje to, że wykonawcy nie mają żadnej racjonalnej
możliwości oceny ryzyka w zakresie kar umownych. Jest to o tyle niekorzystne dla Zamawiającego, że
albo spowoduje złożenie oferty przez podmiot/y nie zwracające uwagi na tego rodzaju klauzule (co
świadczy o ich lekkomyślności i ryzyku niepowodzenia projektu) albo przez podmiot/y, które założą
ogromne kwoty na ryzyka, skrajnie zwiększając cenę oferty albo brak będzie jakichkolwiek rozsądnych
ofert w postępowaniu. Praktyki takie jak ta (wskazywania tak skrajne wysokiego limitu) są
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kwestionowane zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie KIO oraz sądów powszechnych, jako
skrajnie naruszające równowagę kontraktową stron. Ma tego świadomość również ustawodawca czego oczywistym przykładem jest nowa ustawa prawo zamówień publicznych wymagająca
ustanowienia takiego limitu (wskazać należy, iż w pracach ustawodawczych wskazywano jako
maksymalny możliwy limit - 20% wynagrodzenia).
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 11.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 12
ust. 6 w ten sposób, że „Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu
przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości 100% wartości umowy.”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. § 12 ust. 6 Umowy Ramowej jest zgodny z art. 484 §1
zd. 2 k.c.
Pytanie 12.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 13
ust. 2 pkt 5 w ten sposób, że „gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie Umowy
Ramowej wyniesie 20% całkowitej kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej” w
konsekwencji zmiany par. 12 ust. 5?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 13.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający usunie postanowienie z
§13 ust. 2 pkt 7 (wypowiedzenie umowy z uwagi na zatrudnienie przez Wykonawcę pracownika
Zamawiającego) mając na uwadze nieważność tego zapisu oraz w konsekwencji zmiany §12 ust. 1 pkt
4?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie postanowienie z §13 ust. 2 pkt 7 oraz zmianę §12 ust. 1
pkt 4. Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 6.
Pytanie 14.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zmieni postanowienie z
§13 ust. 5 w ten sposób, że wykreśli uprawnienie do odstąpienia od umowy z mocą wsteczną?
Osiągnięcie kodeksowych skutków odstąpienia (zwrot świadczeń) nie jest często możliwe przy tego typu
umowach.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku podjęcia decyzji
o odstąpieniu od umowy Zamawiający przeanalizuje stan faktyczny w zakresie zasadności odstąpienia
od umowy z mocą wsteczną.
Pytanie 15.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zmieni postanowienie z
§15 ust. 4 w ten sposób, że „Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom
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zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
będzie wynosił nie mniej niż 2 punktów procentowych, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.”?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 16.
Pytanie do Rozdziału III pkt 1 SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający wydłuży czas określony
w §17 ust. 2 do 96 godzin na powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu lub możliwości zaistnienia siły
wyższej? W chwili obecnej termin jest bardzo krótki, w szczególności, jeżeli wraz z zawiadomieniem
Strona musi wskazać spodziewane skutki, czas rozpoczęcia/zakończenia siły wyższej i proponowane
działania, aby zminimalizować jej wpływ.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 17.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić
treść § 9 ust. 2 Umowy w ten sposób, że: „Strony Umowy Ramowej oraz Umowy Wykonawczej
zobowiązują się w terminie 10 lat od dnia wygaśnięcia/odstąpienia/rozwiązania umowy do zachowania
w tajemnicy wszelkich informacji poufnych związanych z wykonywaniem zadań na rzecz pozostałych
Stron Umowy Ramowej oraz Umowy Wykonawczej oraz odpowiadają w tym zakresie za pracowników,
współpracowników i pracowników podwykonawców, którzy w ich imieniu wykonują zadania na rzecz
pozostałych Stron Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej.”? Termin 10-letni w przypadku
obowiązku zachowania poufności jest racjonalny.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 18.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić
treść § 9 ust. 3 Umowy w ten sposób, że: „Wykonawca zobowiązuje swój personel, współpracowników
i pracowników podwykonawców wykonujący zadania na rzecz Zamawiającego w terminie 10 lat od
wygaśnięcia/odstąpienia/rozwiązania umowy do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji
uzyskanych podczas realizacji Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, stosując klauzule dotyczące
zachowania poufności w oświadczeniach personelu Wykonawcy, współpracowników i pracowników
podwykonawców o zachowaniu poufności lub innych dokumentach podpisanych przez personel
Wykonawcy, współpracowników i pracowników podwykonawców.”? Termin 10-letni w przypadku
obowiązku zachowania poufności jest racjonalny. Równocześnie uzasadnione jest usunięcie wymogu
stosowania klauzul w umowach o pracę lub umowach cywilnoprawnych, ponieważ często klauzule
zawarte w umowach stosowanych przez Wykonawców nie są w pełni tożsame z wymaganiami
zawartymi w ust. 3 i 4. Rekomendowane byłoby zatem podpisanie przez osoby realizujące umowę
odrębnych oświadczeń.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 19.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić
treść § 9 ust. 4 pkt 1 Umowy w ten sposób, że: „zobowiązywać personel Wykonawcy,
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współpracowników i pracowników podwykonawców do 10-letniego obowiązku zachowania w
tajemnicy wszelkich informacji […]” w konsekwencji zmiany § 9 ust. 3?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 20.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 3 do wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili
obecnej kara jest rażąco wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ dotyczące wysokości kary. Wysokość kary umownej jest
adekwatna do charakteru naruszenia.
Pytanie 21.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 4 do wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili
obecnej kara jest wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ dotyczące wysokości kary. Wysokość kary umownej jest
adekwatna do charakteru naruszenia.
Pytanie 22.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 5 do wysokości 500,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili
obecnej kara jest rażąco wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 23.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 6 do wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili
obecnej kara jest wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 24.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 7 do wysokości 1000,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili
obecnej kara jest rażąco wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 25.
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Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 8 do wysokości 50.000,00 zł za każde naruszenie? W chwili
obecnej kara jest rażąco wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 26.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 9 do wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili
obecnej kara jest wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 27.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 10 do wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili
obecnej kara jest wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 28.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 11 do wysokości 50.000,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili
obecnej kara jest wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 29.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 12 do wysokości 300,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili
obecnej kara jest wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 30.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 13 do wysokości 50.000,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili
obecnej kara jest wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
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Pytanie 31.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć
karę umowną określoną w §10 ust. 1 pkt 14 do wysokości 5000,00 zł za każdy przypadek? W chwili
obecnej kara jest wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 32.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający usunie karę umowną
określoną w §10 ust. 1 pkt 15? W ocenie Wykonawcy, przewidziana kara umowna jest niezgodna z
obowiązującymi przepisami prawa (zapis jest nieważny) oraz nie powinna być regulowana w
kontraktach z podmiotem publicznym. Zauważyć przy tym należy, iż zakaz przejmowania pracowników
jest przez sądy uznawany za niezgodny z prawem z uwagi na naruszenie prawa pracownika do wyboru
pracy i pracodawcy (por. np. wyrok Sądu Apelacyjnego w Szczecinie z 23 kwietnia 2015 r., sygn. akt I
ACa 134/15, wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z 20 marca 1998 r., sygn. akt I ACa 136/98). Jednocześnie
wskazać należy, że nie jest intencją Wykonawcy przejmowanie pracownika Zamawiającego. Obawą
jest to, że taki pracownik mógłby z własnej inicjatywy uczestniczyć w rekrutacji otwartej Wykonawcy.
Wykonawca zaś nie prowadzi rejestru osób, które nie mogą aplikować na dane stanowisko.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Zamawiający jednocześnie wskazuje, że stanowisko
zaprezentowane w wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 20 marca 1998 r., sygn. akt I ACa 136/98
jest kwestionowane w literaturze: Klauzule umowne analizowane przez sąd w powyższym orzeczeniu
są natomiast jednym z uzasadnionych narzędzi ochrony przed nieuczciwą konkurencją i podbieraniem
wyszkolonych pracowników lub są pośrednim narzędziem ochrony trwałości kontraktu gospodarczego.
Nie można ich więc uznać za nieważne w obrocie między pracodawcami. (A. Sobczyk, Komentarz do
Kodeksu pracy, Art. 10, pkt 4, 2020, C.H.Beck), a także Oczywiście zatrudnienie pracownika wbrew
takiej umowie byłoby czynnością prawną ważną. Umów takich między pracodawcami za nieważne
uznać nie sposób. (A. Musiała [w:] Kodeks pracy. Komentarz. Tom I. Art. 1-113, wyd. V, red. K. W. Baran,
Warszawa 2020, art. 10). Dopuszczalność zobowiązania jednej ze stron do niezatrudniania
pracowników drugiej strony potwierdza także wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 8
listopada 2013 r., sygn. akt I ACa 809/13: Zobowiązanie się do niezatrudniania przez określony czas
pracowników drugiej strony niewątpliwie ogranicza swobodę działania podmiotu zobowiązanego. Nie
można w tym jednak upatrywać naruszenia reguł wolności gospodarczej, skoro sama strona
korzystająca z autonomii woli, zobowiązuje się do niepodejmowania określonych działań, przy czym
zobowiązanie, praktycznie, jedynie w minimalnym zakresie wpływa na możliwość swobodnego
prowadzenia przez nią działalności gospodarczej.
Pytanie 33.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §
10 ust. 3 w ten sposób, że wykreśli dotychczasową treść i nada następujące brzmienie: „W przypadku,
gdy dany przypadek (jedno zdarzenie) jest podstawą do naliczenia więcej niż jednej kary umownej,
wybór która kara zostanie naliczona należy do Zamawiającego.”?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 34.
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Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić w
ten sposób, że Czy Zamawiający wykreśli z § 10 ust. 4 limit kar umownych ze 100% i określi limit na
poziomie ok. 10-20% wartości wynagrodzenia? Przyjęte przez Zamawiającego postanowienie w § 10
ust. 4 trudno jest w ocenie Wykonawcy uznać za ustanowienie limitu kar umownych w rozumieniu art.
436 pkt 3 ustawy prawo zamówień publicznych. Praktyka orzecznicza sądów polskich wskazuje, że nie
ma możliwości naliczenia tak wysokich kar umownych. Tym samym, czy Zamawiający dokona zmiany i
przyjmie możliwy do wyceny w ramach oferty, limit kar umownych? Przyjęty aktualnie przez
Zamawiającego limit na poziomie 100% wynagrodzenia jest limitem, który jest zupełnie iluzoryczny,
gdyż w praktyce nie ma możliwości by tak wysokie kary zostały naliczone a jeśli nawet zostaną
naliczone, to co do zasady podlegałyby one sądowemu miarkowaniu. Można zatem w praktyce uznać,
że limit ten nie istnieje. Jednocześnie powoduje to, że wykonawcy nie mają żadnej racjonalnej
możliwości oceny ryzyka w zakresie kar umownych. Jest to o tyle niekorzystne dla Zamawiającego, że
albo spowoduje złożenie oferty przez podmiot/y nie zwracające uwagi na tego rodzaju klauzule (co
świadczy o ich lekkomyślności i ryzyku niepowodzenia projektu) albo przez podmiot/y, które założą
ogromne kwoty na ryzyka, skrajnie zwiększając cenę oferty albo brak będzie jakichkolwiek rozsądnych
ofert w postępowaniu. Praktyki takie jak ta (wskazywania tak skrajne wysokiego limitu) są
kwestionowane zarówno w doktrynie, jak i w orzecznictwie KIO oraz sądów powszechnych, jako
skrajnie naruszające równowagę kontraktową stron. Ma tego świadomość również ustawodawca czego oczywistym przykładem jest nowa ustawa prawo zamówień publicznych wymagająca
ustanowienia takiego limitu (wskazać należy, iż w pracach ustawodawczych wskazywano jako
maksymalny możliwy limit - 20% wynagrodzenia).
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 35.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §
10 ust. 5 w ten sposób, że „Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu
przysługiwać będzie roszczenie o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych
kar umownych na zasadach ogólnych do wysokości 100% wartości umowy.”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. § 10 ust. 5 Umowy Wykonawczej jest zgodny z art. 484
§1 zd. 2 k.c.
Pytanie 36.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić §
11 ust. 2 pkt 9 w ten sposób, że „gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie
Umowy wyniesie 20% wysokości łącznego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 5
ust. 1” w konsekwencji zmiany par. 10 ust. 4?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 37.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający usunie postanowienie
z §11 ust. 2 pkt 10 (wypowiedzenie umowy z uwagi na zatrudnienie przez Wykonawcę pracownika
Zamawiającego) mając na uwadze nieważność tego zapisu oraz w konsekwencji zmiany §10 ust. 1 pkt
15?
ODPOWIEDŹ:
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Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 6.
Pytanie 38.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zmieni postanowienie
z §11 ust. 5 w ten sposób, że wykreśli uprawnienie do odstąpienia od umowy z mocą wsteczną?
Osiągnięcie kodeksowych skutków odstąpienia (zwrot świadczeń) nie jest często możliwe przy tego typu
umowach.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że w przypadku podjęcia decyzji
o odstąpieniu od umowy Zamawiający przeanalizuje stan faktyczny w zakresie zasadności odstąpienia
od umowy z mocą wsteczną.
Pytanie 39.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zmieni postanowienie
z §13 ust. 4 w ten sposób, że „Strony będą uprawnione do żądania zmiany wynagrodzenia, gdy poziom
zmiany cen towarów i usług konsumpcyjnych według wskaźnika, o którym mowa w ust. 2 powyżej,
będzie wynosił nie mniej niż 2 punktów procentowych, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej.”?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.

Pytanie 40.
Pytanie do Rozdziału III pkt 2 SWZ (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający wydłuży czas
określony w §15 ust. 2 do 96 godzin na powiadomienie drugiej Strony o zaistnieniu lub możliwości
zaistnienia siły wyższej? W chwili obecnej termin jest bardzo krótki, w szczególności, jeżeli wraz z
zawiadomieniem Strona musi wskazać spodziewane skutki, czas rozpoczęcia/zakończenia siły wyższej
i proponowane działania, aby zminimalizować jej wpływ.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 41.
Pytanie do Załącznik nr 6 do wzoru Projektowanych Postanowień Umowy Ramowej (UPPDO). Czy
Zamawiający wydłuży termin wskazany w pkt 7.5. umowy (poufność) do 72 godzin na powiadomienie
Administratora?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 42.
Pytanie do Załącznik nr 6 do wzoru Projektowanych Postanowień Umowy Ramowej (UPPDO). Czy
Zamawiający zmieni treść pkt 7.6. w ten sposób, że „Zobowiązanie do zachowania poufności nie
wygasa po zakończeniu Umowy powierzenia i obowiązuje w terminie 10 lat od dnia wygaśnięcia
Umowy głównej.”?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 43.
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Pytanie do Załącznik nr 6 do wzoru Projektowanych Postanowień Umowy Ramowej (UPPDO). Czy
Zamawiający wydłuży termin wskazany w pkt 8.2. (zgłaszanie naruszeń) do 72 godzin na zgłoszenie
naruszenia Administratorowi? W chwili obecnej termin 12 godzin jest nieracjonalny i tym samym trudny
do zrealizowania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 44.
Pytanie do Załącznik nr 6 do wzoru Projektowanych Postanowień Umowy Ramowej (UPPDO). Czy
Zamawiający zmniejszy karę umowną określoną w pkt 9.9.1. do wysokości 200 złotych za każdą godzinę
zwłoki? W chwili obecnej kara jest wygórowana, w szczególności przy tak krótkim terminie na
zgłoszenie naruszenia.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 45.
Pytanie do Załącznik nr 6 do wzoru Projektowanych Postanowień Umowy Ramowej (UPPDO). Czy
Zamawiający zmniejszy karę umowną określoną w pkt 9.9.3. do wysokości 3000 złotych za każdy
przypadek naruszenia? W chwili obecnej kara jest wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 46.
Pytanie do Załącznik nr 6 do wzoru Projektowanych Postanowień Umowy Ramowej (UPPDO). Czy
Zamawiający zmniejszy karę umowną określoną w pkt 9.9.6. do wysokości 5000 złotych za każdy
przypadek naruszenia? W chwili obecnej kara jest wygórowana.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 47.
Pytanie do Załącznik nr 6 do wzoru Projektowanych Postanowień Umowy Ramowej (UPPDO). Czy
Zamawiający zgodzi się zmienić treść postanowienia 9.10. w ten sposób, że „Naliczenie kary umownej
nie wyłącza odpowiedzialności Procesora, jeżeli wyrządzona szkoda przekracza wartość kary umownej.
Odpowiedzialność Procesora ograniczona jest maksymalnie do 100% wartości Umowy głównej.”?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 48.
Rozdział III do SWZ - Projektowane postanowienia umowy ramowej, par 12 ust. 1 pkt. 4 oraz Wzór
umowy wykonawczej par. 10 ust. 1 pkt. 15):
Zamawiający przewidział karę umowną w wysokości 300.000 zł z tytułu „zatrudnienia przez
Wykonawcę pracownika Zamawiającego lub doprowadzenia do złożenia przez pracownika
Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem Zamawiającego jakiejkolwiek
umowy lub porozumienia. Wraz z zastrzeżeniem że obowiązek zapłaty kary umownej obowiązuje do
upływu 2 lat od dnia zakończenia umowy ramowej/wykonawczej niezależnie od podstawy jej
zakończenia. Wykonawca wnosi o:
1. obniżenie kary umownej do kwoty obowiązującej na rynku branży IT tj. do kwoty 100.000 zł
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2. wprowadzenie postanowień chroniących również pracowników oraz współpracowników
Wykonawcy.
3. Usunięcie z powyższego postanowienia „lub doprowadzenia do złożenia przez pracownika
Zamawiającego podmiotom trzecim” i tym samym ograniczenie do przypadku podpisania z
pracownikiem COI jakiejkolwiek umowy
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 6.
Pytanie 49.
Rozdział 19 do pliku „Rozdział I SWZ COI-ZAK.262.10.2022.pdf”:
„
19.6. Zasady oceny kryterium „Termin zmiany Konsultanta” (T):
19.6.1. Wykonawca otrzyma:
19.6.1.1. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 7 dni - otrzyma - 0 punktów,
19.6.1.2. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 6 dni – otrzyma 10 punktów,
19.6.1.3. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 5 dni – otrzyma 20 punktów,
19.6.1.4. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 4 dni – otrzyma 30 punktów,
19.6.1.5. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 3 dni - otrzyma 40 punktów.

„
Wykonawca wnosi o:
1. Wydłużenie 3 krotne wszystkich wskazanych w powyższych punkcie terminów z uwagi na trudności w
pozyskaniu z rynku nowych pracowników w branży IT;
2. Zmianę dni kalendarzowych na dni robocze;
3. Proponowana przez Wykonawcę nowe brzmienie tego punktu jest podane poniżej:

„
19.6. Zasady oceny kryterium „Termin zmiany Konsultanta” (T):
19.6.1. Wykonawca otrzyma:
19.6.1.1. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 21
punktów,
19.6.1.2. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 18
punktów,
19.6.1.3. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 15
punktów,
19.6.1.4. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 12
punktów,
19.6.1.5. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 9
punktów.
„

dni roboczych - otrzyma - 0
dni roboczych – otrzyma 10
dni roboczych – otrzyma 20
dni roboczych – otrzyma 30
dni roboczych - otrzyma 40

ODPOWIEDŹ i ZMIANA SWZ:
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 19.6. Rozdziału I SWZ (Instrukcja dla Wykonawców),
który otrzymuje brzmienie:
19.6. Zasady oceny kryterium „Termin zmiany Konsultanta” (T):
19.6.1 Wykonawca otrzyma:
19.6.1.1. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 14 dni - otrzyma - 0 punktów,
19.6.1.2. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 12 dni – otrzyma 10 punktów,
19.6.1.3. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 10 dni – otrzyma 20 punktów,
19.6.1.4. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 8 dni – otrzyma 30 punktów,
19.6.1.5. Wykonawca, który zaoferuje Termin zmiany Konsultanta 6 dni - otrzyma 40 punktów.
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19.6.2 W przypadku niezaznaczenia w Formularzu Oferty żadnego pola, dotyczącego Terminu
zamiany Konsultanta, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin
wynoszący 14 dni.
19.6.3 Maksymalna liczba punktów jakie może uzyskać Wykonawca w tym kryterium to 40 pkt.
Ponadto Zamawiający informuje, że w konsekwencji powyższych zmian, zmianie ulegają zapisy w
Rozdziale IV SWZ (Formularz oferty wraz z załącznikami), w pkt 4.8., które otrzymują brzmienie:
4.8. w ramach kryterium oceny ofert do Umowy Ramowej „Termin zmiany Konsultanta”
deklarujemy, że1:
oferujemy Termin zmiany Konsultanta - 14 dni,
oferujemy Termin zmiany Konsultanta - 12 dni,
oferujemy Termin zmiany Konsultanta - 10 dni,
oferujemy Termin zmiany Konsultanta - 8 dni,
oferujemy Termin zmiany Konsultanta - 6 dni.
oraz przypis nr 3, który otrzymuje brzmienie:
3

zaznaczyć w sposób wyraźny oświadczenie Wykonawcy; W przypadku niezaznaczenia w Formularzu
Oferty żadnego pola, dotyczącego Terminu zamiany Konsultanta, Zamawiający przyjmie,
że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wynoszący 14 dni;
Jednocześnie Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na zmianę dni kalendarzowych na dni
robocze.
Pytanie 50.
Rozdział 12 w Umowie Ramowej – „§ 12. KARY UMOWNE”:
„
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od Umowy Ramowej lub jej wypowiedzenia przez:
a) Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10 % całkowitej kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej;
„
Wykonawca wnosi o usunięcie kary z powyższego fragmentu (kara 1 a) w wysokości 10% całkowitej
kwoty netto wskazanej w umowie) z uwagi na fakt, iż ta kara może zostać naliczona w przypadku
czterokrotnego braku przekazania oferty na podesłane zapytanie ofertowe ze strony Zamawiającego.
Gdzie biorąc pod uwagę trudności w pozyskaniu nowych specjalistów z branży IT może stanowić
problem.
W przypadku braku możliwości wykonania przez Zamawiającego powyższej zmiany Wykonawca wnosi
o zmianę poniższego zapisu w rozdziale „§ 13. ZAKOŃCZENIE UMOWY RAMOWEJ” z następującego:
„
3) w przypadku niezłożenia przez Wykonawcę oferty lub złożenia oferty podlegającej odrzuceniu w co
najmniej 4 kolejnych postępowaniach o udzielenie Zamówienia Wykonawczego, z zastrzeżeniem, że

1

zaznaczyć w sposób wyraźny oświadczenie Wykonawcy; W przypadku niezaznaczenia w Formularzu Oferty żadnego pola, dotyczącego
Terminu zamiany Konsultanta, Zamawiający przyjmie, że Wykonawca zaoferował maksymalny termin wynoszący 7 dni;
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przesłanka ta nie ma zastosowania do Wykonawcy, z którym została zawarta przynajmniej jedna
Umowa Wykonawcza w ramach Umowy Ramowej;
„
Na następujący:
„
3) w przypadku złożenia oferty podlegającej odrzuceniu w co najmniej 4 kolejnych postępowaniach o
udzielenie Zamówienia Wykonawczego, z zastrzeżeniem, że przesłanka ta nie ma zastosowania do
Wykonawcy, z którym została zawarta przynajmniej jedna Umowa Wykonawcza w ramach Umowy
Ramowej;
„
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 51.
Rozdział 12 w Umowie Ramowej – „§ 12. KARY UMOWNE”:
„
5) odmowy zawarcia przez Wykonawcę Umowy Wykonawczej zgodnie z § 5 ust. 14 zd. 2 – w wysokości
10 % maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy, które ustalone zostałoby w Umowie
Wykonawczej, której zawarcia Wykonawca odmówił;
„
Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary dla wskazanego powyżej kary z 10% do 1%.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 52.
Rozdział „§ 10. KARY UMOWNE” umowa wykonawcza:
„
7) w przypadku nieobecności Konsultanta, o której mowa w § 4 ust. 13 Umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy - w wysokości 5 000 zł za każdy rozpoczęty dzień nieobecności;
”
Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary z 5 000 zł do 1 000 zł w celu dostosowania wysokości
tej kary do warunków rynkowych
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 53.
Rozdział „§ 15. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W TRYBIE ART. 439 PZP” umowa
ramowa:
„
8. Zamawiający dopuszcza maksymalne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 2 %
całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania
postanowień niniejszego paragrafu.
„
Wykonawca z uwagi na wysoką inflację wnosi o zmianę powyższego punktu na poniższy:
„
8. Zamawiający dopuszcza maksymalne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie nie
wyższym niż zmiana wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanego w komunikacie
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Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (dalej: „GUS”) całkowitego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 4 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu.
„
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.

Pytanie 54.
W SIWZ w rozdziale I w pkt 19 kryteria oceny ofert ppkt 19.30 jedną z kryteriów oceny oferty jest
„Termin zmiany konsultanta”
Co Zamawiający rozumie przez „Termin zmiany konsultanta”, czy przestawienie CV kandydata czy
może po tym kraje się inna definicja?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że w Rozdziale III SWZ w Umowie Wykonawczej, w § 4. SPOSÓB REALIZACJI
UMOWY, w ust. 5 został opisany sposób i terminy zmiany Konsultanta. Ponadto Zamawiający wyjaśnia,
że w przypadku akceptacji przez Zamawiającego, osoby zastępczej (Konsultanta), Konsultant ten
rozpocznie realizację prac w terminie określonym przez Wykonawcę w ofercie w postępowaniu o
zawarcie Umowy Ramowej. który to termin stanowi kryterium oceny ofert: „Termin zmiany
Konsultanta”.
Pytanie 55.
W rozdziale III załącznika 2 do SIWZ „Projektowe postanowienia umowy w sprawie zamówienia
publicznego” w parf. 6 „Obowiązki Stron” pkt 2 oczekujecie Państwo, że jeśli
„W przypadku, gdy wymiana Konsultanta wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,
wynagrodzenie za czas niezbędny do przekazania obowiązków i realizowanych usług nowemu
Konsultantowi przez zastępowanego Konsultanta nie jest należne”
W związku z powyższym proszę o informację, ile czasu przewidujecie Państwo na onbording nowego
konsultanta.
ODPOWIEDŹ:
Niezwłocznie po otrzymaniu informacji o zmianie konsultanta
Pytanie 56.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: § 12 Kary Umowne
3. Wykonawca ponosi pełną i nieograniczoną odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu
przy wykonywaniu lub w związku z wykonywaniem postanowień Umowy.
5. Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy Ramowej nie przekroczy
100 % całkowitej kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej
6. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie
o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach
ogólnych.
Wnosimy o wyłączenie z odpowiedzialności Wykonawcy za szkody obejmujące utracone korzyści
poprzez usunięcie całego zapisu § 12 ust. 3 Umowy .
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W ocenie Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
tego rodzaju odpowiedzialność wskazuje na brak równorzędności pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, co również jest naruszeniem zasady równości stron stosunku zobowiązaniowego.
Wykonawca pragnie podkreślić, iż przy usłudze zapewnienia zasobów ludzkich, Wykonawca nie ma
żadnego wpływu na planowane działania i wykonanie lub nie wykonanie ewentualnego dzieła, i
wpływu tych działań na korzyści lub ich utratę przez Zamawiającego.
W przypadku, gdy Zamawiający uzna, iż konieczne jest pozostawienie zapisu dotyczącego
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy w takim przypadku Wykonawca wnosi o zmianę
zapisu § 12 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu następującego brzmienia:
„Wykonawca odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu z winy Wykonawcy z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień Umowy na zasadach ogólnych wynikających
z obowiązujących przepisów prawa.”
W tym przypadku pozostawienie przez Zamawiającego pierwotnego brzmienia § 12 ust. 3 Umowy
narusza postanowienia art. 433 ust. 2) i 3) PZP.
Ponadto jeżeli Zamawiający pozostawi § 12 ust. 3 Umowy nawet w zmienionym brzmieniu
zaproponowanym przez Wykonawcę, Wykonawca wnosi o wprowadzenie maksymalnego limitu kar
umownych w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy. W myśl obowiązujących
przepisów prawa kary umowne mają walor odszkodowawczy, gdyż Strony mogą zastrzec w umowie,
że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nastąpi przez
zapłatę określonej sumy.
Ustalając górny limit kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wysokość kary
umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy naruszenia zasady
proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna
zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła
dodatkowego zysku. Ponadto, ustalając maksymalną wysokość kar umownych, Zamawiający powinien
pamiętać, że określanie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wysokości wynagrodzenia
wykonawcy kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert
lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofertowej wysokość kar umownych, co powoduje albo wzrost
ceny, albo nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji, gdy wykonawcy będą odmiennie
wyceniać samo ryzyko i jego podstawy.
W takim przypadku pozostawienie przez Zamawiającego § 12 ust. 3 Umowy oraz pozostawienia
maksymalnego limitu kar umownych w wysokości 100 % całkowitej kwoty netto, bez wątpienia narusza
zasadę proporcjonalności i równości stron stosunku zobowiązaniowego, oraz prowadzi do sytuacja w
której to Wykonawca i podejrzewamy inni wykonawcy w wartość ceny ofertowej muszą wliczyć
potencjalne ryzyka wynikające z zaproponowanego przez Zamawiającego limitu kar umownych, a co
za tym idzie wpłynie to na ceny ofertowe zaproponowane przez wykonawców w ramach
postępowania.
Wykonawca dodatkowo zwraca się do Zamawiającego o usunięcie całego zapisu § 12 ust. 6 Umowy,
gdyż bez wątpienia wpływa on na konieczność szacowania ryzyk przez wykonawców ubiegających się
o udzielnie postepowania, a to w ostateczności może wpłynąć na zaproponowane ceny ofertowe.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Nie sposób zgodzić się z twierdzeniem, że „Wykonawca
nie ma żadnego wpływu na planowane działania i wykonanie lub nie wykonanie ewentualnego dzieła”,
ponieważ zgodnie z § 4 ust. 18 Umowy Wykonawczej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za
wszelkie działania i zaniechania Konsultantów. Należy zaznaczyć, że celem jest zapewnienie przez
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Wykonawcę świadczenia usług przez osoby o wymaganych kwalifikacjach. Tym samym, Wykonawca
ma wpływ na przebieg realizacji przedmiotu usługi. Biorąc pod uwagę charakter świadczonej usługi
oraz ryzyko jakie ponosi Zamawiający w związku z usługą świadczoną przez Wykonawcę, Zamawiający
nie wprowadza ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. § 12 ust. 6 Umowy
Ramowej jest zgodny z art. 484 §1 zd. 2 k.c.
Pytanie 57.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: § 12. Kary umowne
1) odstąpienia od Umowy Ramowej lub jej wypowiedzenia przez:
a) Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
karę umowną w wysokości 10 % całkowitej kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej;
Wnosimy o zmianę zapisów Umowy Ramowej w § 12. Kary umowne, ust. 1.
Kara umowna związana z wypowiedzeniem Umowy Ramowej, jest w większości przypadków związana
z innymi karami ciążącymi na Wykonawcy, np. karami umownymi związanymi z nienależytym
wykonaniem umowy Wykonawczej czy też rozwiązaniem, wypowiedzeniem lub odstąpieniem od
Umowy Wykonawczej. Te kary są już w naszej ocenie wystarczające i dotkliwe.
Kara umowna w przypadku obustronnego rozwiązania umowy, w naszej ocenie jest sytuacją sprzeczną
z interesem Zamawiającego i może powodować istotne skomplikowanie procesu zakończenia
współpracy pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą, kiedy taka współpraca nie przynosi korzyści
Zamawiającemu.
Mając powyższe na uwadze, wnosimy o ograniczenie proponowanej kary jedynie do sytuacji
wypowiedzenia Umowy Ramowej oraz zmianę jej wymiaru do wysokości kary w wysokości
10% liczonej od sumarycznej wartości podpisanych przez Strony Umów Wykonawczych. Naliczanie
kary w tak dużej wysokości, niezależnej od wartości faktycznie świadczonych usług, jest w naszej opinii,
karą wysoce rażącą. Dodatkowo, należy mieć na względzie, że w tej sytuacji Wykonawcy mogą
również zostać naliczone inne, dodatkowe kary, związane z wypowiedzeniem umów wykonawczych.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Zamawiający informuje, że § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a Umowy
Ramowej stanowi podstawę do naliczenia kary umownej liczonej od całkowitej kwoty netto wskazanej
w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej, ponieważ sankcjonuje przypadek odstąpienia od Umowy Ramowej lub
jej wypowiedzenia. Natomiast, zgodnie z § 10 Umowy Wykonawczej, kary umowne są naliczane od
maksymalnego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy Wykonawczej jeśli dojdzie do
naruszeń na gruncie niniejszej Umowy. Zatem Zamawiający dokonał rozróżnienia sposobu naliczenia
kary odnosząc wysokość podstawy do naliczenia kary do przypadku za który przewidziano karę
umowną.
Pytanie 58.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: § 12. Kary umowne
2) naruszenia postanowień dotyczących zachowania poufności, o których mowa w § 11 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 100 000,00 zł za każde naruszenie;
3) w przypadku naruszenia zasady ochrony danych osobowych przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek
osobę, za pomocą której Wykonawca wykonuje lub wykonywał Umowę w wysokości 100 000,00 zł za
każdy przypadek takiego naruszenia;
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Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych z 100 000,00 zł do 50 000,00 zł. Zaznaczyć
trzeba, iż przedmiotowe kary są rażąco wysokie i bez wątpienia będą one przedkładać się na ryzyka
jakie wykonawcy powinni uwzględnić w proponowanej cenie ofertowej w ramach postepowania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie nr 59.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: § 12 ust. 1 pkt 5) [Kary umowne]
4) w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika Zamawiającego lub doprowadzenia do
złożenia przez pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub rekomendowania
pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem Zamawiającego
jakiejkolwiek umowy lub porozumienia – w wysokości 300 000,00 zł w zakresie każdego pracownika
Zamawiającego. Obowiązek zapłaty niniejszej kary umownej obowiązuje do upływu 2 lat od dnia
zakończenia Umowy Ramowej niezależnie od podstawy jej zakończenia;

Wykonawca wnosi o:
(i)
zmniejszenie wysokości kary umownej z 300 000,00 zł do 100 000,00 zł.
(ii)
zmianie brzmienia zapisu § 12 ust. 4 Umowy Ramowej poprzez przyjęcie następującego
brzmienia: w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika 100 000,00 zł w
zakresie każdego pracownika Zamawiającego. Obowiązek zapłaty niniejszej kary umownej
obowiązuje do upływu 2 lat od dnia zakończenia Umowy Ramowej niezależnie od
podstawy jej zakończenia.
W ocenie Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców biorących udział w niniejszym
postępowaniu przedmiotowa kara umowna jest rażąco wysoka. Zaznaczyć trzeb dodatkowo, iż zapis:
„(…) lub doprowadzenia do złożenia przez pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy
lub rekomendowania pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem
Zamawiającego jakiejkolwiek umowy lub porozumienia” jest mało ostry i prowadzi do dowolnej jego
interpretacji przez Zamawiającego. W takim przypadku również Wykonawca zwraca się z prośbą o
dookreślenie przedmiotowego zapisu lub zmianę zapisu w proponowanym przez Wykonawcę
brzmieniu.
Wykonawca ponadto wskazuje, iż zwrot: „lub doprowadzenia do złożenia przez pracownika
Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub rekomendowania pracowników Zamawiającego
podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem Zamawiającego jakiejkolwiek umowy lub
porozumienia” jest abstrakcyjny , jak również okoliczność złożenia przez pracownika Zamawiającego
rezygnacji ze świadczenia pracy lub rekomendowania pracowników Zamawiającego podmiotom
trzecim lub zawarcia z pracownikiem Zamawiającego jakiejkolwiek umowy lub porozumienia, będzie
bazowało jedynie na domniemaniach Zamawiającego, co może prowadzać do nadużycia prawa
podmiotowego przez Zamakającego w myśl art. 5 Kodeksu cywilnego z pominięciem przyjętej reguły
dowodzenia Onus probandi wyrażonej w art. 6 Kodeksu cywilnego.
ODPOWIEDŹ:

18

Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 60.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: § 12 ust. 1 pkt 5) [Kary umowne]
5) odmowy zawarcia przez Wykonawcę Umowy Wykonawczej zgodnie z § 5 ust. 14 zd. 2 – w wysokości
10 % maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy, które ustalone zostałoby w Umowie
Wykonawczej, której zawarcia Wykonawca odmówił;
Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu i nadania mu następującego brzmienia tj.:
Trzykrotnej odmowy zawarcia przez Wykonawcę Umowy Wykonawczej zgodnie z § 5 ust. 14 zd. 2. –
w wysokości 5 % maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy, które ustalone zostałoby w
Umowie Wykonawczej, której zawarcia Wykonawca odmówił;
W ocenie Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców przedmiotowa kara jest rażąco wysoka,
co również przekłada się na konieczność uwzględnienia tego ryzyka w kalkulacji ceny ofertowej. Zapis
zaproponowany przez Zamawiającego bez wątpienia nie ma waloru odszkodowawczego, a jedynie
prowadzi do osiągnięcia zysku kosztem wykonawcy, mimo że ten zakres usług może wykonywać inny
podmiot mający również zawartą umowę ramową. Ustalając wysokość kary umownej, Zamawiający
powinien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego
wzbogacenia czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna,
jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie
powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku. Ponadto zapis w pierwotnym brzmieniu
prowadził do nadużycia prawa podmiotowego przez Zamawiającego w rozumieniu art. 5 KC.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 61.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: § 12. Kary umowne
7) w przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 15 Umowy Wykonawca nie
dokona zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązana Podwykonawcy – w
wysokości 25 000 zł za każdy przypadek.
Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu nadając mu następujące brzmienie:
7) w przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 15 Umowy Wykonawca nie
dokona zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązana Podwykonawcy – w
wysokości 10 000 zł za każdy przypadek;
W ocenie Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców przedmiotowa kara jest rażąco wysoka,
co również przekłada się na konieczność uwzględnienia tego ryzyka w kalkulacji ceny ofertowej. Zapis
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zaproponowany przez Zamawiającego bez wątpienia nie ma waloru odszkodowawczego, a jedynie
prowadzi do osiągnięcia zysku kosztem wykonawcy, mimo że ten zakres usług może wykonywać inny
podmiot mający również zawartą umowę ramową. Ustalając wysokość kary umownej, Zamawiający
powinien mieć na uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego
wzbogacenia czy naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna,
jako surogat odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu
z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie
powinna stanowić dla niego źródła dodatkowego zysku. Ponadto zapis w pierwotnym brzmieniu
prowadził do nadużycia prawa podmiotowego przez Zamawiającego w rozumieniu art. 5 KC.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 62.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: 13. ZAKOŃCZENIE UMOWY RAMOWEJ
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę Ramową w całości lub w części ze skutkiem
natychmiastowym lub odstąpić od części lub całości Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
4) Wykonawca dwukrotnie zleci, bez zgody Zamawiającego wykonanie Umowy Wykonawczej lub jej
części osobie trzeciej, która nie uzyskała pisemnej akceptacji Zamawiającego lub wykonuje Umowę
Wykonawczą przy udziale podmiotów, które nie uzyskały pisemnej akceptacji Zamawiającego;
Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu nadając mu następujące brzmienie:
„Zamawiający może wypowiedzieć Umowę Ramową w całości lub w części ze skutkiem
natychmiastowym lub odstąpić od części lub całości Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, pod warunkiem wcześniejszego bezskutecznego wezwania
Wykonawcy przez Zamawiającego do zaprzestania naruszenia, w przypadku, ”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 63.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: 13. ZAKOŃCZENIE UMOWY RAMOWEJ
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę Ramową w całości lub w części ze skutkiem
natychmiastowym lub odstąpić od części lub całości Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
6) naruszenia postanowień dotyczących zachowania poufności, o których mowa w § 11 Umowy
Ramowej, przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek osobę, którą Wykonawca posługuje się w celu
wykonania Umowy ramowej lub Umowy Wykonawczej na szkodę Zamawiającego lub Ministra
Cyfryzacji;
Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z zapisami § 12 Umowy Zamawiający przewidział sankcje za
naruszenie postanowień dotyczących zachowania poufności wyrażonych w § 11 Umowy w zakresie
kary umownej. W ocenie Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia bezpośrednie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego za naruszenia
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postanowień dotyczących zachowania poufności bez zbadania danej sytuacji, oraz wcześniejszego
wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy chociażby na podstawie art. 491 KC, jest
działaniem pochopnym prowadzącym do naruszenia ekonomiki procesu udzielania zamówień
publicznych naruszającym dyscyplinę finansów publicznych.
W takim przypadku wykonawca proponuje zastąpienie przedmiotowego zapisu następującym
brzmieniem:
„naruszenia postanowień dotyczących zachowania poufności, o których mowa w § 11 Umowy
Ramowej, przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek osobę, którą Wykonawca posługuje się w celu
wykonania Umowy ramowej lub Umowy Wykonawczej na szkodę Zamawiającego lub Ministra
Cyfryzacji, przy czym Zamawiający wcześniej wezwie Wykonawcę do należytego wykonania umowy w
przedmiotowym zakresie oraz złożenia stosownych wyjaśnień wyznaczać mu odpowiedni termin”;
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 64.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: 13. ZAKOŃCZENIE UMOWY RAMOWEJ
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę Ramową w całości lub w części ze skutkiem
natychmiastowym lub odstąpić od części lub całości Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
7) gdy Wykonawca zatrudni pracownika Zamawiającego lub doprowadzi do złożenia przez pracownika
Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub będzie rekomendował pracowników
Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawrze z pracownikiem Zamawiającego jakąkolwiek umowę
lub porozumienie.
Wykonawca wskazuje, iż zgodnie z zapisami § 12 Umowy Zamawiający przewidział sankcje za
naruszenie postanowień dotyczących zachowania poufności wyrażonych w § 11 Umowy w zakresie
kary umownej. W ocenie Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców ubiegających się o
udzielenie zamówienia bezpośrednie odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego, gdy Wykonawca
zatrudni pracownika Zamawiającego lub doprowadzi do złożenia przez pracownika Zamawiającego
rezygnacji ze świadczenia pracy lub będzie rekomendował pracowników Zamawiającego podmiotom
trzecim lub zawrze z pracownikiem Zamawiającego jakąkolwiek umowę lub porozumienie bez zbadania
danej sytuacji, oraz wcześniejszego wezwania Wykonawcy do należytego wykonania umowy chociażby
na podstawie art. 491 KC, jest działaniem pochopnym prowadzącym do naruszenia ekonomiki procesu
udzielania zamówień publicznych naruszającym dyscyplinę finansów publicznych.
Wykonawca ponadto wskazuje, iż zwrot: „lub doprowadzenia do złożenia przez pracownika
Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub rekomendowania pracowników Zamawiającego
podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem Zamawiającego jakiejkolwiek umowy lub
porozumienia” jest abstrakcyjny , jak również okoliczność złożenia przez pracownika Zamawiającego
rezygnacji ze świadczenia pracy lub rekomendowania pracowników Zamawiającego podmiotom
trzecim lub zawarcia z pracownikiem Zamawiającego jakiejkolwiek umowy lub porozumienia, będzie
bazowało jedynie na domniemaniach Zamawiającego, co może prowadzać do nadużycia prawa
podmiotowego przez Zamakającego w myśl art. 5 Kodeksu cywilnego z pominięciem przyjętej reguły
dowodzenia Onus probandi wyrażonej w art. 6 Kodeksu cywilnego.
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W takim przypadku Wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu z zapisów Umowy lub
zmianę zapisu nadając mu następujące brzmienie tj.: gdy Wykonawca zatrudni pracownika
Zamawiającego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 65.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: 13. ZAKOŃCZENIE UMOWY RAMOWEJ
5. Odstąpienie lub wypowiedzenie od Umowy Ramowej następuje w formie pisemnej pod rygorem
nieważności i wymaga uzasadnienia. Zamawiający w oświadczeniu o odstąpieniu od Umowy Ramowej
wskaże w jakim zakresie odstępuje od Umowy Ramowej, tj. czy odstępuje od Umowy Ramowej z mocą
wsteczną lub ze skutkiem na przyszłość bądź, czy odstępuje od Umowy Ramowej w całości lub w części.
Wykonawca wskazuje, iż Umowa Ramowa ma charakter tzw. umowy body leasing lub inaczej
Outsourcing specjalistów IT. W takim przypadku posłużenie się przez Zamawiającego możliwością
odstąpienia od Umowy mija się z celem. Sama konstrukcja instytucji odstąpienia wiąże się z art. 491
KC, który wskazuje, że „jeżeli jedna ze stron dopuszcza się zwłoki w wykonaniu zobowiązania z umowy
wzajemnej, druga strona może wyznaczyć jej odpowiedni dodatkowy termin do wykonania z
zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniona do
odstąpienia od umowy”. W przedmiotowym zapisie w żadnym wypadku nie można posługiwać się
zwłoką w wykonaniu zobowiązania wzajemnego, gdyż de facto Wykonawca udostępnia
Zamawiającemu personel pracowniczy o określonych kompetencjach. Umowa Ramowa nie ma
charakteru umowy o dzieło, gdzie nie wykonanie kamienia milowego, harmonogramu co do stworzenia
aplikacji IT wiązało by się z zwłoką Wykonawcy w wykonaniu zobowiązania wzajemnego.
W takim przypadku Wykonawca wnosi o usunięcie przedmiotowego zapisu lub o jego zmianę nadając
mu następujące brzmienie: „Wypowiedzenie Umowy Ramowej następuje w formie pisemnej pod
rygorem nieważności i wymaga uzasadnienia.”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Zamawiający wyjaśnia, że decyzja co do podstawy
zakończenia umowy, tj. wypowiedzenie czy odstąpienie zostanie podjęta po przeanalizowaniu danego
stanu faktycznego.
Pytanie 66.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: § 16. PODWYKONAWCY
14. Za Podwykonawcę nie uznaje się osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, która
ma zostać oddelegowana do świadczenia usług jako Konsultant.
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu nadając mu następujące brzmienie „Za Podwykonawcę nie uznaje
się osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, jak również Spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) lub Proste spółki akcyjne (PSA) których jedynym wspólnikiem jest
Konsultant, który ma być oddelegowany do świadczenia usług i osobiście realizować te obowiązki.”
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Zaznaczyć trzeba, iż na rynku polskim większość pracowników branży IT zatrudnionych przy projektach
jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub w formie działalności gospodarczej pod postacią
jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako jeden wspólnik/ akcjonariusz świadczący usługi w
formie spółki prawa handlowego. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest wniosek wykonawcy.
ODPOWIEDŹ i ZMIANA SWZ:
Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale III SWZ w § 16 ust. 14 Umowy Ramowej oraz § 14 ust. 14
Umowy Wykonawczej nadając im następujące brzmienie:
„Za Podwykonawcę nie uznaje się osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, jak
również Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) oraz Prostej spółki akcyjnej (PSA) których
jedynym wspólnikiem jest Konsultant, który ma być oddelegowany do świadczenia usług i osobiście
realizować te obowiązki.”
Ponadto Zamawiający zmienia definicję ‘Podwykonawcy’ w Rozdziale III SWZ w § 1 Umowy Ramowej
i § 1 Umowy Wykonawczej nadając jej następujące brzmienie:
„Podwykonawca - Każdy podmiot, z którym Wykonawca zawarł pisemną odpłatną umowę na
wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy Wykonawczej. Podwykonawcą nie jest osoba, którą
Wykonawca dysponuje w sposób bezpośredni (osoby samozatrudnione, osoby fizyczne zatrudnione
przez Wykonawcę w ramach umów cywilnoprawnych, osoby fizyczne wykonująe działalność w ramach
jednoosobowych spółek z o.o. lub jednoosobowych prostych spółek akcyjnych).”
Pytanie 67.
Dotyczy OPZ
54) PROGRAMISTA ROZWIĄZAŃ MOBILE
55) STARSZY PROGRAMISTA ROZWIĄZAŃ MOBILE
Przy każdej roli wśród wymagań Zamawiający wskazał wymagane lata doświadczenia na danym
stanowisku, poza Programistą Rozwiązań Mobile. Staż pracy przekłada się na wycenę, która może nie
być adekwatna do oczekiwań Zamawiającego, bowiem bez wskazania ilości lat Wykonawca może
założyć 1 miesiąc komercyjnego doświadczenia bądź nawet stażystę. Prosimy o wskazanie
wymaganych lat doświadczenia, aby Wykonawca mógł prawidłowo oszacować koszty oferty.
Prosimy również o potwierdzenie, że przy Starszym Programiście Rozwiązań Mobilnych Zamawiający
podtrzymuje co-najmniej wymagane 2 lata doświadczenia.
ODPOWIEDŹ i ZMIANA SWZ:
Zamawiający zmienia zapisy w rozdziale II SWZ – Opis przedmiotu zamówienia, w pkt 6. Wymagania
odnośnie poszczególnych specjalności Konsultantów, ppkt 54) i 55), które otrzymują brzmienie:

54) PROGRAMISTA ROZWIĄZAŃ MOBILE
1. Wymagania:
1) Co najmniej 1 rok doświadczenia w budowie rozwiązań na platformy Android i/lub iOS dla
otwartej dystrybucji PlayStore/AppStore;,
2) Znajomość i doświadczenie w pracy z technologiami ( co najmniej 2 z 4 wymienionych):
a) Android: MVVM, Android Jetpack, Coroutines, Hilt, LiveData, Compose, Firebase
b) iOS: MVVC, MVC, SwiftUI, Combine, Async Await, Apple Push Notification Service,
CommonCrypto, Metal
c) Ionic(Angular) i/lub Flutter
d) Zagadnień kryptograficznych
3) Technologie sprzętowe rozwiązań mobilnych – location (GPS), biometria, NFC, Bluetooth, etc.,
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a) Webserwisy REST, Appium,
b) optymalizacja pracy aplikacji,
c) zagadnienia obsługi różnic sprzętowych (np. rozdzielczość ekranu) na UX rozwiązania;
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań na platformy Android i iOS;
2) Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu błędów produkcyjnych;
3) Pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
4) Praca zgodna z metodyką Scrum (udział w spotkaniach: Daily Scrum, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
5) Wykonywanie code review na pull-requestach;
6) Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
7) Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy.

55) STARSZY PROGRAMISTA ROZWIĄZAŃ MOBILE
1. Wymagania:
1) Co najmniej 3-letnie doświadczenie w budowie rozwiązań na platformy Android i/lub iOS dla
otwartej dystrybucji PlayStore/AppStore;
2) Znajomość i doświadczenie w pracy z technologiami ( co najmniej 7 z 9 wymienionych):
a) Android: MVVM, Android Jetpack, Coroutines, Hilt, LiveData, Compose, Firebase
b) iOS: MVVC, MVC, SwiftUI, Combine, Async Await, Apple Push Notification Service,
CommonCrypto, Metal
c) Ionic(Angular) i/lub Flutter,
d) Zagadnień kryptograficznych
e) Technologie sprzętowe rozwiązań mobilnych – location (GPS), biometria, NFC, Bluetooth, etc.,
f) Webserwisy REST, Appium,
g) Budowa i rozwój ekosystemu produkcyjnego SDLC w szczególności Continuous Integration,
analizy kodu, testów automatycznych, symulatorów sprzętu, etc.,
h) Optymalizacja pracy aplikacji,
i) Zagadnienia obsługi różnic sprzętowych (np. rozdzielczość ekranu) na UX rozwiązania;
2. Zakres obowiązków obejmuje co najmniej:
1) Uczestnictwo w projektowaniu i wytwarzaniu rozwiązań na platformy Android i iOS;
2) Wsparcie w diagnozie i rozwiązywaniu błędów produkcyjnych;
3) Pokrywanie kodu źródłowego testami jednostkowymi oraz integracyjnymi;
4) Praca zgodna z metodyką Scrum (udział w spotkaniach: Daily Scrum, Sprint Review Meeting,
Sprint Retrospective, Sprint Planning Meeting);
5) Wykonywanie code review na pull-requestach;
6) Dokumentacja wypracowanych rozwiązań;
7) Aktywny udział w wewnątrz-zespołowej wymianie wiedzy.
Pytanie 68.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: SPOSÓB REALIZACJI UMOWY § 4.
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18. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za nadzór nad Konsultantami, a także za jego działania
lub zaniechania (w tym za działania i zaniechania każdego Konsultanta) związane z realizacją Umowy,
a także za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych z zaangażowaniem Konsultantów oraz z
zawarciem umowy z Podwykonawcami. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania i
zaniechania Podwykonawców.
Wykonawca wskazuje, iż Umowa Ramowa ma charakter tzw. umowy body leasing lub inaczej Outsourcing
specjalistów IT. Przedmiotowy zapis jest zbieżny z przedmiotem umowy, gdyż nadzór nad praca
Konsultantów w takim przypadku sprawuje Zamawiający lub osoby przez niego wyznaczone. Wykonawca
zaznacza, iż sam Zamawiający wskazuje na to, że będzie prowadził nadzór nad praca konsultantów m.in. w
klauzuli § 2 ust. 4 lit a) Umowy.
Wykonawca wnosi o usunięcie całego brzmienia przedmiotowego zapisu.
ODPOWIEDŹ i ZMIANA SWZ:
Zamawiający zmienia w Rozdziale III SWZ § 4 ust. 18 Umowy Wykonawczej nadając mu następujące
brzmienie:
„Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za działania lub zaniechania Konsultantów związane z
realizacją Umowy, a także za dopełnienie wszelkich zobowiązań związanych z zaangażowaniem
Konsultantów oraz z zawarciem umowy z Podwykonawcami. Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność za działania i zaniechania Podwykonawców.”

Pytanie 69.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 5. CENA PRZEDMIOTU UMOWY I WARUNKI PŁATNOŚCI
5. Rozliczenia z Wykonawcą dokonywane będą w cyklach dwumiesięcznych (Okres rozliczeniowy), po
każdym zakończonym drugim miesiącu cyklu realizacji prac wskazanych w Zleceniu, przy czym jeśli
ostatni Okres rozliczeniowy jest krótszy niż 2 miesiące, wówczas rozliczenie nastąpi na koniec tego
okresu. Podstawą wypłaty wynagrodzenia będzie przedstawiona przez Wykonawcę prawidłowo
wystawiona faktura dostarczona Zamawiającemu po każdym zakończonym Okresie rozliczeniowym.
Podstawą wystawienia faktury jest przedstawiony przez Wykonawcę i podpisany przez Strony Raport
z wykonanych prac, którego wzór stanowi Załącznik nr 4 do Umowy w podziale na Roboczogodziny
przepracowane przez każdego Konsultanta danej Specjalności, a w przypadku ostatniej płatności również Protokół odbioru Umowy Wykonawczej sporządzony według wzoru stanowiącego Załącznik
nr 5 do Umowy. Warunkiem podpisania Raportu przez Zamawiającego jest wykonanie przez
Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 8 ust. 11.
Wnosimy o zmianę zapisu dotyczącego rozliczania w cyklach dwumiesięcznych na jednomiesięczne.
Pracownicy są wynagradzani miesięcznie niezależnie od formy zatrudnienia. Rozliczanie w cyklach
dwumiesięcznych przyczyni się do powstawania kosztów po stronie Wykonawców, którzy będą musieli
co miesiąc wypłacać stosowne wynagrodzenie, wpłynie to zarówno na bieżącą płynność finansową, jak
również może prowadzić do nieprawidłowości przy rozliczaniu. Zgodnie z umową wykonawczą,
Personel każdorazowo będzie zobowiązany do przekazywania - nie rzadziej niż raz w tygodniu - arkusza
pracy zawierającego wykaz dziennych prac z podziałem na Profile, wraz ze wskazaniem liczby godzin
świadczonych przez każdy Profil oddzielnie, co oznacza możliwość dokładnego oszacowania
przepracowanych godzin oraz bezproblemowe rozliczanie płatności w cyklach miesięcznych.
ODPOWIEDŹ:
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Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ z uwagi na duże obciążenie administracyjne związane z
obsługą miesięczną.
Pytanie 70.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 8. AUTORSKIE PRAWA MAJĄTKOWE
18. W przypadku wytoczenia powództwa przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu w zakresie
zrealizowanego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
przystąpi do postępowania po jego stronie. W przypadku braku skutecznego przeniesienia przez
Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa do zezwalania na wykonywanie
praw zależnych lub naruszenia w inny sposób praw osób trzecich w związku z przeniesieniem ww. praw
na Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny
względem Zamawiającego za roszczenia zgłaszane Zamawiającemu w związku z korzystaniem z utworu
powstałego na podstawie Umowy i zobowiązuje się zaspokoić roszczenia zasądzone od Zamawiającego
oraz ponieść koszty postępowania.
Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowego zapisu nadając mu następujące brzmienie:
W przypadku wytoczenia powództwa przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu w zakresie
zrealizowanego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy - w charakterze interwenienta ubocznego, chyba że
strony postanowią inaczej, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego przystąpi do postępowania po jego
stronie. W przypadku braku skutecznego przeniesienia przez Wykonawcę na Zamawiającego autorskich
praw majątkowych i prawa do zezwalania na wykonywanie praw zależnych lub naruszenia w inny sposób
praw osób trzecich w związku z przeniesieniem ww. praw na Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień
Umowy, Wykonawca zobowiązuje się zaspokoić roszczenia zasądzone od Zamawiającego oraz ponieść
koszty postępowania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.

Pytanie 71.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 9. ZACHOWANIE POUFNOŚCI I DANE OSOBOWE
3. Wykonawca zobowiązuje swój personel, współpracowników i pracowników podwykonawców
wykonujący zadania na rzecz Zamawiającego do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji uzyskanych podczas realizacji Umowy Ramowej lub Umowy, stosując klauzule dotyczące
zachowania poufności w umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych, oświadczeniach personelu
Wykonawcy, współpracowników i pracowników podwykonawców o zachowaniu poufności lub innych
dokumentach podpisanych przez personel Wykonawcy, współpracowników i pracowników
podwykonawców.
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu poprzez określenie terminu zachowani wszelkich informacji
uzyskanych podczas realizacji Umowy Ramowej lub Umowy – wynoszącego maksymalnie 2 lata. W
ocenie Wykonawcy personel, współpracowników i pracownicy Wykonawcy nie będą mieć dostępu do
istotnych danych związanych ze świadczeniem usług.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ, z uwagi na wewnętrzne regulacje i procedury
obowiązujące u Zamawiającego.
Pytanie 72.
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Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 10. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
1) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z
przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku, gdy dotyczy to części Umowy, podstawą naliczenia
kary umownej jest odpowiednia wartość wynagrodzenia za część objętą odpowiednio
wypowiedzeniem lub odstąpieniem;
2) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po jego stronie w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust.
1 przy czym w przypadku gdy dotyczy to części Umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest
odpowiednia wartość wynagrodzenia za część objętą odstąpieniem;

Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowych zapisów nadając im następujące brzmienie:
1) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn
leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5
ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku, gdy dotyczy to części Umowy, podstawą naliczenia kary umownej
jest odpowiednia wartość wynagrodzenia za część objętą odpowiednio wypowiedzeniem lub odstąpieniem;
2) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po jego stronie w wysokości 10 % wartości wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 przy
czym w przypadku gdy dotyczy to części Umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest odpowiednia
wartość wynagrodzenia za część objętą odstąpieniem;
W ocenie Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców przedmiotowa kara jest rażąco wysoka, co
również przekłada się na konieczność uwzględnienia tego ryzyka w kalkulacji ceny ofertowej. Zapis
zaproponowany przez Zamawiającego bez wątpienia nie ma waloru odszkodowawczego, a jedynie prowadzi
do osiągnięcia zysku kosztem wykonawcy, mimo że ten zakres usług może wykonywać inny podmiot mający
również zawartą umowę ramową. Ustalając wysokość kary umownej, Zamawiający powinien mieć na
uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy
naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna, jako surogat
odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić
dla niego źródła dodatkowego zysku. Ponadto zapis w pierwotnym brzmieniu prowadził do nadużycia prawa
podmiotowego przez Zamawiającego w rozumieniu art. 5 KC.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.

Pytanie 73.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 10. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
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7) w przypadku nieobecności Konsultanta, o której mowa w § 4 ust. 13 Umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy - w wysokości 5 000 zł za każdy rozpoczęty dzień nieobecności;
Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowych zapisów nadając im następujące brzmienie:
7) w przypadku nieobecności Konsultanta, o której mowa w § 4 ust. 13 Umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy - w wysokości 2 000 zł za każdy rozpoczęty dzień nieobecności;
W ocenie Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców przedmiotowa kara jest rażąco wysoka, co
również przekłada się na konieczność uwzględnienia tego ryryka w kalkulacji ceny ofertowej. Zapis
zaproponowany przez Zamawiającego bez wątpienia nie ma waloru odszkodowawczego, a jedynie prowadzi
do osiągnięcia zysku kosztem wykonawcy, mimo że ten zakres usług może wykonywać inny podmiot mający
również zawartą umowę ramową. Ustalając wysokość kary umownej, Zamawiający powinien mieć na
uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy
naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna, jako surogat
odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić
dla niego źródła dodatkowego zysku. Ponadto zapis w pierwotnym brzmieniu prowadził do nadużycia prawa
podmiotowego przez Zamawiającego w rozumieniu art. 5 KC.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.

Pytanie 74.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 10. KARY UMOWNE
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
14) w przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 13 Wykonawca nie dokona
zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązana Podwykonawcy –
w wysokości 25 000 zł za każdy przypadek;
Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowych zapisów nadając im następujące brzmienie:
14) w przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 13 Wykonawca nie dokona
zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązana Podwykonawcy –
w wysokości 10 000 zł za każdy przypadek;
W ocenie Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców przedmiotowa kara jest rażąco wysoka, co
również przekłada się na konieczność uwzględnienia tego ryryka w kalkulacji ceny ofertowej. Zapis
zaproponowany przez Zamawiającego bez wątpienia nie ma waloru odszkodowawczego, a jedynie prowadzi
do osiągnięcia zysku kosztem wykonawcy, mimo że ten zakres usług może wykonywać inny podmiot mający
również zawartą umowę ramową. Ustalając wysokość kary umownej, Zamawiający powinien mieć na
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uwadze, że wysokość kary umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy
naruszenia zasady proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna, jako surogat
odszkodowania, powinna zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu
niewykonania lub nienależytego wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić
dla niego źródła dodatkowego zysku. Ponadto zapis w pierwotnym brzmieniu prowadził do nadużycia prawa
podmiotowego przez Zamawiającego w rozumieniu art. 5 KC.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.

Pytanie 75.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 10. KARY UMOWNE
4. Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie przekroczy 100 %
całkowitej kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w § 5
ust. 1.
5. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie
o zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach
ogólnych.
Wnosimy o wyłączenie z odpowiedzialności Wykonawcy za szkody obejmujące utracone korzyści
poprzez usunięcie całego zapisu § 10 ust. 5 Umowy. Bez wątpienia wpływa on na konieczność
szacowania ryzyk przez wykonawców ubiegających się o udzielnie postepowania, a to w ostateczności
może wpłynąć na zaproponowane ceny ofertowe.
W ocenie Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia
tego rodzaju odpowiedzialność wskazuje na brak równorzędności pomiędzy Wykonawcą a
Zamawiającym, co również jest naruszeniem zasady równości stron stosunku zobowiązaniowego.
Wykonawca pragnie podkreślić, iż przy usłudze zapewnienia zasobów ludzkich, Wykonawca nie ma
żadnego wpływu na planowane działania i wykonanie lub nie wykonanie ewentualnego dzieła, i
wpływu tych działań na korzyści lub ich utratę przez Zamawiającego.
Wykonawca wnosi o zmianę § 10 ust. 4 Umowy poprzez wprowadzenie maksymalnego limitu kar
umownych w wysokości 30 % wynagrodzenia umownego netto Wykonawcy. W myśl obowiązujących
przepisów prawa - kary umowne mają walor odszkodowawczy, gdyż Strony mogą zastrzec w umowie,
że naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy nastąpi przez
zapłatę określonej sumy.
Ustalając górny limit kar umownych, Zamawiający powinien mieć na uwadze, że wysokość kary
umownej nie powinna prowadzić do nieuzasadnionego wzbogacenia czy naruszenia zasady
proporcjonalności, określonej w art. 16 pkt 3 Pzp. Kara umowna, jako surogat odszkodowania, powinna
zmierzać do naprawienia szkody wyrządzonej zamawiającemu z tytułu niewykonania lub nienależytego
wykonania świadczenia niepieniężnego, natomiast nie powinna stanowić dla niego źródła
dodatkowego zysku. Ponadto, ustalając maksymalną wysokość kar umownych, Zamawiający powinien
pamiętać, że określanie restrykcyjnych lub nieproporcjonalnych do wysokości wynagrodzenia
wykonawcy kar umownych może powodować, że w postępowaniu złożona zostanie mała liczba ofert
lub wykonawcy uwzględnią w cenie ofertowej wysokość kar umownych, co powoduje albo wzrost
ceny, albo nieuzasadnioną rozbieżność między cenami w sytuacji, gdy wykonawcy będą odmiennie
wyceniać samo ryzyko i jego podstawy.
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W takim przypadku pozostawienie przez Zamawiającego § 10 ust. 4 Umowy oraz pozostawienia
maksymalnego limitu kar umownych w wysokości 100 % całkowitej kwoty netto, bez wątpienia narusza
zasadę proporcjonalności i równości stron stosunku zobowiązaniowego, oraz prowadzi do sytuacja w
której to Wykonawca i podejrzewamy inni wykonawcy w wartość ceny ofertowej muszą wliczyć
potencjalne ryzyka wynikające z zaproponowanego przez Zamawiającego limitu kar umownych, a co
za tym idzie wpłynie to na ceny ofertowe zaproponowane przez wykonawców w ramach
postępowania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy. Nie sposób
zgodzić się z twierdzeniem, że „Wykonawca nie ma żadnego wpływu na planowane działania i
wykonanie lub nie wykonanie ewentualnego dzieła”, ponieważ zgodnie z § 4 ust. 18 Umowy
Wykonawczej, Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania
Konsultantów. Należy zaznaczyć, że celem jest zapewnienie przez Wykonawcę świadczenia usług przez
osoby o wymaganych kwalifikacjach. Tym samym, Wykonawca ma wpływ na przebieg realizacji
przedmiotu usługi. Biorąc pod uwagę charakter świadczonej usługi oraz ryzyko jakie ponosi
Zamawiający w związku z usługą świadczoną przez Wykonawcę, Zamawiający nie wprowadza
ograniczenia odpowiedzialności zgodnie z wnioskiem Wykonawcy. § 10 ust. 5 Umowy Wykonawczej
jest zgodny z art. 484 §1 zd. 2 k.c,, zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 35.
Pytanie 76.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 10. KARY UMOWNE
11) w przypadku naruszenia zasady zachowania poufności określonych w § 9 przez Wykonawcę, w tym
przez jakąkolwiek osobę, za pomocą której Wykonawca wykonuje lub wykonywał Umowę w wysokości
100 000,00 zł za każdy przypadek takiego naruszenia.;
13) w przypadku naruszenia zasady ochrony danych osobowych przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek
osobę, za pomocą której Wykonawca wykonuje lub wykonywał Umowę w wysokości 100 000,00 zł za
każdy przypadek takiego naruszenia;
Wykonawca wnosi o zmianę wysokości kar umownych z 100 000,00 zł do 50 000,00 zł. Zaznaczyć
trzeba, iż przedmiotowe kary są rażąco wysokie i bez wątpienia będą one przedkładać się na ryzyka
jakie wykonawcy powinni uwzględnić w proponowanej cenie ofertowej w ramach postepowania.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 77.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 10. KARY UMOWNE
15) w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika Zamawiającego lub doprowadzenia do
złożenia przez pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub rekomendowania
pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem Zamawiającego
jakiejkolwiek umowy lub porozumienia - w wysokości 300 000,00 zł w zakresie każdego pracownika
Zamawiającego. Obowiązek zapłaty niniejszej kary umownej obowiązuje do upływu 2 lat od dnia
zakończenia Umowy Wykonawczej niezależnie od podstawy jej zakończenia
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Wykonawca wnosi o zmniejszenie wysokości kary umownej z 300 000,00 zł do 100 000,00 zł. W ocenie
Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców biorących udział w niniejszym postępowaniu
przedmiotowa kara umowna jest rażąco wysoka. Zaznaczyć trzeb dodatkowo, iż zapis: „(…) lub
doprowadzenia do złożenia przez pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub
rekomendowania pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem
Zamawiającego jakiejkolwiek umowy lub porozumienia” jest mało ostry i prowadzi do dowolnej jego
interpretacji przez Zamawiającego. W takim przypadku również Wykonawca zwraca się z prośbą o
dookreślenie przedmiotowego zapisu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kary umownej jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 78.
Dotyczy SWZ 19.6. Zasady oceny kryterium „Termin zmiany Konsultanta” (T):
Zamawiający oczekuje od Wykonawców terminu wymiany w przedziale od 3 do 7 dni
kalendarzowych. Tymczasem, na rynku informatycznym średnia dostępność kandydatów wynosi w
okolicach 1 miesiąca, minimalna racjonalna dostępność to 15 dni kalendarzowych.
Termin minimum 15 dni kalendarzowych pozwala konsultantowi zakończyć udział w aktualnym
projekcie w sposób zaplanowany i bezpieczny dla projektu. Umożliwia to przeprowadzenie w sposób
profesjonalny zmiany projektu dla konsultanta.
Tymczasem, Zamawiający będzie promował Wykonawców, którzy zaoferują termin zmiany
konsultantów w przedziale 1-3 dni kalendarzowych, co spowoduje ograniczenie kandydatów do takich
kandydatów, którzy aktualnie nie mogą znaleźć projektu i go szukają stale lub którzy nie są zbytnio
zaangażowaniu w projekt, który aktualnie wykonują. Stan taki ma jednoznaczny oraz
negatywny wpływ na kompetencję takich kandydatów i jakość usługi, którą zakupi Zamawiający.
W celu zwiększenia jakości zamawianych usług, wnosimy o zmianę parametrów kryterium w taki
sposób, aby minimalna dostępność była nie mniejsza niż 15 dni, jednocześnie zwiększając maksymalną
dostępność do 30 dni. Pozwoli to na urealnienie wartości kryterium do sytuacji na rynku i polepszy
jakość oferowanych usług.
ODPOWIEDŹ:
Zmawiający informuje, że zmienił zapisy SWZ w odpowiedzi na pytanie nr 49.
Pytanie 79.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 11. ZAKOŃCZENIE UMOWY
2. Zamawiający może wypowiedzieć Umowę w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym lub
odstąpić od części lub całości Umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku:
2) w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania/ń określonego/ych w:
- § 4 ust. 3 pkt 1 lit. a lub
- § 4 ust. 5 zd. ostatnie lub
trwającej co najmniej 7 dni;
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie na końcu brzmienia: „(…) przy czym
Zamawiający wcześniej wezwie Wykonawcę do należytego wykonania zobowiązań umownych
wyznaczając mu dodatkowy 7 dniowy termin na ich wykonanie.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
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Pytanie nr 80.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 11. ZAKOŃCZENIE UMOWY
3) w przypadku zwłoki w wykonaniu zobowiązania/ń określonego/ych w
- § 6 ust. 2 lub
- § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub
- § 4 ust. 3 pkt 2
trwającej co najmniej 15 dni;
Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisu poprzez dodanie na końcu brzmienia: „(…) przy czym
Zamawiający wcześniej wezwie Wykonawcę do należytego wykonania zobowiązań umownych
wyznaczając mu dodatkowy 15 dniowy termin na ich wykonanie.
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 81.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 11. ZAKOŃCZENIE UMOWY
4) w przypadku nieobecności Konsultanta, o której mowa w § 4 ust. 13 Umowy przekraczającej 5 dni,;
Wykonawca wnosi o usunięcie całego zapisu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 82.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 11. ZAKOŃCZENIE UMOWY
6) gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty lub sprzeczny z celem Umowy i po
bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w pisemnym wezwaniu terminu do zmiany sposobu
wykonywania Umowy, w tym do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy
i usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania;
za wykonywanie przez Wykonawcę Umowy w sposób nienależyty lub sprzeczny z celem Umowy
w szczególności należy rozumieć, że Wykonawca:
a) nie stosuje się do Wymagań Zamawiającego, lub
b) istotnie narusza inne postanowienia Umowy, lub
c) istotnie narusza prawa dotyczącego ochrony danych osobowych.
Wykonawca wnosi o usunięcie zapisu:
6) gdy Wykonawca wykonuje Umowę w sposób nienależyty lub sprzeczny z celem Umowy i po
bezskutecznym upływie wyznaczonego mu w pisemnym wezwaniu terminu do zmiany sposobu
wykonywania Umowy, w tym do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń postanowień Umowy i usunięcia
ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania; za wykonywanie przez
Wykonawcę Umowy w sposób nienależyty lub sprzeczny z celem Umowy w szczególności należy rozumieć,
że Wykonawca:
a) nie stosuje się do Wymagań Zamawiającego, lub
b) istotnie narusza inne postanowienia Umowy
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W ocenie Wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców przedmiotowy zapis jest bardzo szeroki,
niesprecyzowany pozwalający Zamawiającemu na jego dowolna interpretację, co prowadzi do nadużycia
prawa podmiotowego przez Zamawiającego w rozumieniu art. 5 KC.
ODPOWIEDŹ:

Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 83.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 11. ZAKOŃCZENIE UMOWY
7) gdy Zamawiający zażądał co najmniej dwukrotnej zmiany Konsultanta z przyczyn o których mowa w
§ 4 ust. 4,;
Wykonawca wnosi o usunięcie całego zapisu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 84.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 11. ZAKOŃCZENIE UMOWY
11) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek z postanowień dotyczących praw
autorskich określonych w § 8 Umowy;
Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający przewidział sankcje za naruszenie postanowień dotyczących
praw autorskich w zakresie kary umownej. W ocenie Wykonawcy dodatkowa sankcja w zakresie
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w pierwszej kolejności prowadzi do nadużycia prawa
podmiotowego przez Zamawiającego w rozumieniu art. 5 KC oraz prowadzi do bezprzedmiotowości
kary umownej za naruszenie postanowień dotyczących praw autorski. Wykonawca wnosi o usunięcie
przedmiotowego zapisu z zapisów Umowy.
Ewentualnie w przypadku, gdy Zamawiający uzna, aby przedmiotowy zapis pozostał wykonawca wnosi
o zmianę jego brzmienia na: w przypadku naruszenia przez Wykonawcę jakiegokolwiek z postanowień
dotyczących praw autorskich określonych w § 8 Umowy w sposób skutkujący nieskutecznością
przeniesienia praw autorskich, na co najmniej jednym polu eksploatacji.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 85.
Dotyczy: wzoru Umowy Wykonawczej: § 11. ZAKOŃCZENIE UMOWY
12) w przypadku naruszenia postanowień dotyczących poufności informacji określonych w § 9 przez
Wykonawcę, Konsultanta lub inne osoby odpowiedzialne za realizację obowiązków wynikających z
Umowy Wykonawczej na szkodę Zamawiającego lub Ministra Cyfryzacji.
Wykonawca wskazuje, iż Zamawiający przewidział sankcje za naruszenie postanowień dotyczących
poufności informacji w zakresie kary umownej. W ocenie Wykonawcy dodatkowa sankcja w zakresie

33

odstąpienia od umowy przez Zamawiającego w pierwszej kolejności prowadzi do nadużycia prawa
podmiotowego przez Zamawiającego w rozumieniu art. 5 KC oraz prowadzi do bezprzedmiotowości
kary umownej za naruszenie postanowień dotyczących poufności. Wykonawca wnosi o usunięcie
przedmiotowego zapisu z zapisów Umowy
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 86.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: § 1. DEFINICJE
Terminy lub zwroty użyte w Umowie ramowej oraz Umowie wykonawczej posiadają następujące
znaczenie:
Podwykonawca - Każdy podmiot, z którym Wykonawca zawarł pisemną odpłatną umowę na
wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy Wykonawczej. Podwykonawcą nie jest osoba,
którą Wykonawca dysponuje w sposób bezpośredni (osoby samozatrudnione, osoby fizyczne
zatrudnione przez Wykonawcę w ramach umów cywilnoprawnych, ).
Wykonawca wnosi o zmianę zapisu nadając mu następujące brzmienie „Podwykonawca - Każdy
podmiot, z którym Wykonawca zawarł pisemną odpłatną umowę na wykonanie jakiejkolwiek części
przedmiotu Umowy Wykonawczej. Podwykonawcą nie jest osoba, którą Wykonawca dysponuje w
sposób bezpośredni (osoby samozatrudnione, osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę w ramach
umów cywilnoprawnych, osób fizycznych wykonujących działalność w ramach jednoosobowych spółek
z o.o.).”
Zaznaczyć trzeba, iż na rynku polskim większość pracowników branży IT zatrudnionych przy projektach
jest zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub w formie działalności gospodarczej pod postacią
jednoosobowej działalności gospodarczej lub jako jeden wspólnik świadczący usługi w formie spółki
prawa handlowego. Mając na uwadze powyższe zasadnym jest wniosek wykonawcy.
Wnosimy o dodanie osób fizycznych wykonujących działalność w ramach jednoosobowych spółek z
o.o.
ODPOWIEDŹ i ZMIANA SWZ:
Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale III SWZ w § 16 ust. 14 Umowy Ramowej oraz § 14 ust. 14
Umowy Wykonawczej nadając im następujące brzmienie:
„Za Podwykonawcę nie uznaje się osoby prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, jak
również Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) lub Prostej spółki akcyjnej (PSA) których
jedynym wspólnikiem jest Konsultant, który ma być oddelegowany do świadczenia usług i osobiście
realizować te obowiązki.”
Ponadto Zamawiający zmienia definicję ‘Podwykonawcy’ w Rozdziale III SWZ w § 1 Umowy Ramowej
i § 1 Umowy Wykonawczej nadając jej następujące brzmienie: „Podwykonawca - Każdy podmiot, z
którym Wykonawca zawarł pisemną odpłatną umowę na wykonanie jakiejkolwiek części przedmiotu
Umowy Wykonawczej. Podwykonawcą nie jest osoba, którą Wykonawca dysponuje w sposób
bezpośredni (osoby samozatrudnione, osoby fizyczne zatrudnione przez Wykonawcę w ramach umów
cywilnoprawnych, osób fizycznych wykonujących działalność w ramach jednoosobowych spółek z o.o.
lub jednoosobowych prostych spółek akcyjnych).” - zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 66.
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Pytanie 87.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: § 12. ZMIANY UMOWY WYKONAWCZEJ
10. W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 oraz pkt 4 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia pracownikom świadczącym usługi na podstawie Umowy lub w związku z ponoszeniem
przez Wykonawcę kosztów wynikających z wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Kwota
odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części wynagrodzenia
pracowników świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, odpowiadającej
zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy.

Wykonawca wnosi o zamianę zapisu poprzez nadanie mu brzmienia:
W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 oraz pkt 4 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie
zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia pracownikom lub usługodawcom świadczącym usługi na podstawie Umowy lub w związku
z ponoszeniem przez Wykonawcę kosztów wynikających z wprowadzenia pracowniczych planów
kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia pracowników lub usługodawców świadczących usługi, o których mowa w zdaniu
poprzedzającym, odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z
realizacją przedmiotu Umowy
ODPOWIEDŹ i ZMIANA SWZ:
Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale III SWZ w § 14 ust. 10 Umowy Ramowej oraz § 12 ust. 10
Umowy Wykonawczej nadając im następujące brzmienie:

„W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 oraz pkt 4 powyżej, wynagrodzenie Wykonawcy
ulegnie zmianie o kwotę odpowiadającą zmianie kosztu Wykonawcy ponoszonego w związku z wypłatą
wynagrodzenia Konsultantom świadczącym usługi na podstawie Umowy Ramowej lub w związku z
ponoszeniem przez Wykonawcę kosztów wynikających z wprowadzenia pracowniczych planów
kapitałowych. Kwota odpowiadająca zmianie kosztu Wykonawcy będzie odnosić się wyłącznie do części
wynagrodzenia Konsultantów świadczących usługi, o których mowa w zdaniu poprzedzającym,
odpowiadającej zakresowi, w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu
Umowy Ramowej.”
Pytanie 88.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej: § 12. ZMIANY UMOWY WYKONAWCZEJ
12. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 powyżej, jeżeli z wnioskiem
występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty, z których będzie
wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących
usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem zakresu, w jakim wykonują oni
prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia
odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, lub
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2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników świadczących
usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek uiszczanych do Zakładu
Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane
z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi –
w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 3 powyżej, lub
3) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) pracowników
świadczących usługi (bez ujawniania tzn. danych wrażliwych) wraz z kwotami składek uiszczanych w ramach
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez
Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace
bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu
zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4
powyżej.
Wykonawca wnosi o zmianę zawrotu „pracowników” na konsultantów.
ODPOWIEDŹ i ZMIANA SWZ:
Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale III SWZ w § 14 ust. 12 Umowy Ramowej oraz § 12 ust. 12
Umowy Wykonawczej nadając im następujące brzmienie:

„W przypadku zmian, o których mowa w ust. 5 pkt 2 lub pkt 3 lub pkt 4 powyżej, jeżeli
z wnioskiem występuje Wykonawca, jest on zobowiązany dołączyć do wniosku dokumenty,
z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Umowy
Ramowej, w szczególności:
1) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Konsultantów
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z określeniem zakresu,
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją przedmiotu Umowy Ramowej
oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której
mowa w ust. 5 pkt 2 powyżej, lub
2) pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Konsultantów
świadczących usługi (bez ujawniania tzw. „danych wrażliwych”), wraz z kwotami składek
uiszczanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia
Społecznego w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem zakresu (części etatu),
w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją Przedmiotu Umowy oraz
części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w przypadku zmiany, o której mowa
w ust. 5 pkt 3 powyżej, lub
3)

pisemne zestawienie wynagrodzeń (zarówno przed jak i po zmianie) Konsultantów świadczących
usługi (bez ujawniania tzn. danych wrażliwych) wraz z kwotami składek uiszczanych w ramach
pracowniczych planów kapitałowych w części finansowanej przez Wykonawcę, z określeniem
zakresu (części etatu), w jakim wykonują oni prace bezpośrednio związane z realizacją
przedmiotu Umowy Ramowej oraz części wynagrodzenia odpowiadającej temu zakresowi – w
przypadku zmiany, o której mowa w ust. 5 pkt 4 powyżej.”

Pytanie 89.
Dotyczy: wzoru Umowy Ramowej:§ 13. WALORYZACJA WYNAGRODZENIA WYKONAWCY W TRYBIE ART. 439 PZP
8. Zamawiający dopuszcza maksymalne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawca na poziomie 2 %
całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania
postanowień niniejszego paragrafu.

36

9. Zamawiający dopuszcza maksymalne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 2 %
całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania
postanowień niniejszego paragrafu.
Wykonawca wnosi o zmianę przedmiotowych zapisów nadając im następujące brzmienie:
8. Zamawiający dopuszcza maksymalne podwyższenie wynagrodzenia Wykonawca na poziomie 5 %
całkowitego wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania postanowień
niniejszego paragrafu.
9. Zamawiający dopuszcza maksymalne obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 2 % całkowitego
wynagrodzenia netto wskazanego w § 5 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania postanowień niniejszego
paragrafu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.

Pytanie 90.
Umowa Wykonawcza § 10.KARY UMOWNE pkt 1 ppkt. 15:
w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika Zamawiającego lub doprowadzenia do
złożenia przez pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub rekomendowania
pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem Zamawiającego
jakiejkolwiek umowy lub porozumienia - w wysokości 300 000,00 zł w zakresie każdego pracownika
Zamawiającego. Obowiązek zapłaty niniejszej kary umownej obowiązuje do upływu 2 lat od dnia
zakończenia Umowy Wykonawczej niezależnie od podstawy jej zakończenia.
W związku z aktualną sytuacją na rynku IT jak również brakiem możliwości kontrolowania wszystkich
specjalistów biorących udział w prowadzonych rekrutacjach wnioskujemy o zmniejszenie ww. kary do
100 000,00 zł oraz skrócenia okresu możliwości naliczenia kary do czasu obowiązywania
przedmiotowej umowy.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Wysokość kar umownych jest adekwatna do charakteru
naruszenia.
Pytanie 91.
§ 13. ZAKOŃCZENIE UMOWY RAMOWEJ pkt 2 ppkt 7
Zamawiający może wypowiedzieć Umowę Ramową w całości lub w części ze skutkiem
natychmiastowym lub odstąpić od części lub całości Umowy Ramowej ze skutkiem natychmiastowym
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w przypadku: 7) gdy Wykonawca zatrudni pracownika
Zamawiającego lub doprowadzi do złożenia przez pracownika Zamawiającego rezygnacji ze
świadczenia pracy lub będzie rekomendował pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub
zawrze z pracownikiem Zamawiającego jakąkolwiek umowę lub porozumienie.
W związku z aktualną sytuacją na rynku IT jak również brakiem możliwości kontrolowania wszystkich
specjalistów biorących udział w prowadzonych rekrutacjach wnioskujemy o wykreślenie ww. zapisu.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 92.
Zgodnie z zapisami umowy ramowej:
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Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie przekroczy 100 %
całkowitej kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w § 5
ust. 1.
Wnioskujemy o zmniejszenie limitu do 30% wartości określonej w stawce netto w § 5 ust. 1.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 93.
KARY UMOWNE 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku: 1) odstąpienia
od Umowy Ramowej lub jej wypowiedzenia przez: a) Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % całkowitej kwoty
netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej(Łączna maksymalna wartość Umowy Ramowej).
Wnioskujemy o zmniejszenie wysokości ww. kary do 5%.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 94.
Dotyczy Rozdział I SWZ, pkt 7.2. Warunki udziału w postępowaniu
Po przeanalizowaniu dokumentacji postępowania Oferent zwrócił uwagę na to, że opublikowana
szacunkowa całkowita wartość bez VAT jaką Zamawiający zamierza przeznaczyć na niniejsze
postępowanie wynosi 34 920 012.41 PLN, jednocześnie Zamawiający zawrze umowę ramową z
maksymalnie 10 (dziesięcioma) wykonawcami którzy uzyskają największą liczbę punktów w kryteriach
oceny ofert opisanych w przekazanej SWZ oraz wykażą się spełnieniem warunku udziału w
postępowaniu, który dotyczy zdolności technicznej lub zawodowej, określonym w pkt. 7.2 SWZ, (....)
gdzie wartość każdej z usług wynosi co najmniej 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych
00/100 ) brutto każda.
Pragniemy zaznaczyć, iż w naszej opinii postawiony warunek w tym zakresie jest nadmiarowy i jego
pozostawienie w obecnym brzmieniu może prowadzić do zakłócenia konkurencyjności w
postępowaniu poprzez ograniczenie możliwości udziału Wykonawców, którzy spełniają wszelkie
wymagania dotyczące doświadczenia i wiedzy niezbędnej do realizacji przedmiotu zamówienia, a także
znajdują się w sytuacji ekonomicznej, finansowej i organizacyjnej zapewniającej wykonanie
zamówienia, a jednak z powodu nadmiarowości przedmiotowego warunku, nie będą w stanie złożyć
oferty w postępowaniu.
.
Wniosek o zmianę warunków udziału w postępowaniu wnosimy na podstawie przykładu tożsamego
postępowania ogłoszonego dnia 30/12/2021, numer referencyjny: R/095/21/DPO/G/391, wszczętego
przez
Skarb
Państwa
Ministerstwo
Finansów
(link:
https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:003211-2022:TEXT:PL:HTML ), w którym przeznaczony na
realizację postępowania budżet wynosił 77 219 171,13 PLN brutto, natomiast warunkiem udziału w
postępowaniu było przedłożenie dowodów na realizację : 2 usług polegających na zapewnieniu
zasobów ludzkich w branży IT, z których każda obejmowała łącznie co najmniej następujące
specjalności: architekt IT, analityk biznesowy, analityk systemowy, programista Java, tester, o wartości
usług co najmniej 500 000,00 zł brutto, dla każdej usługi.
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W przywoływanym postępowaniu Zamawiający przewidział chęć zawarcia umowy ramowej z
maksymalnie 8 podmiotami, a ofert złożonych w ww. postępowaniu zostało 9.
Z uwagi na podobieństwo przedmiotu zamówienia przywołanego postępowania, wnioskujący
wskazuje, że istnieje możliwość złożenia oferty i realizacji założeń Umowy Ramowej w ramach
postępowań wykonawczych Zamawiającego przy obniżonych warunkach udziału w postępowaniu w
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej określonych w pkt. 7.2 SWZ. Chcąc zawrzeć umowę
ramową z maksymalnie 10 (dziesięcioma) wykonawcami spełniającymi wymagania w powyższym
zakresie, Zamawiający utrzymując zapisy w obecnym brzmieniu naraża się na otrzymanie mniejszej
liczby ofert, a tym samym ogranicza sobie konkurencyjność przyszłych ofert wykonawczych.
W związku z powyższym w oparciu o najnowsze rozeznanie rynkowe i przedstawione argumenty,
zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę warunków udziału w postępowaniu w następujący sposób :
postanowienia o treści:
“7.2. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich
czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2
usługi z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w branży IT, z których każda obejmowała co najmniej 2
z następujących specjalności:
Programista; Architekt; Analityk; Tester; Projektant UX; Administrator; Inżynier Devops; a wartość
każdej z usług wynosi co najmniej 1 500 000,00 zł (jeden milion pięćset tysięcy złotych 00/100 ) brutto
każda.”
zamienić na:
“7.2. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek
udziału w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.: w okresie ostatnich
czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy
– w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2
usługi z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich w branży IT, z których każda obejmowała co najmniej 2
z następujących specjalności:
Programista; Architekt; Analityk; Tester; Projektant UX; Administrator; Inżynier Devops; a wartość
każdej z usług wynosi co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych 00/100 ) brutto każda.”
Odpowiedź i ZMIANA SWZ:
Zamawiający informuje, że zmienia zapis w pkt. 7.2. Rozdziału I SWZ (Instrukcja dla Wykonawców),
który otrzymuje brzmienie:
7.2. O udzielenie zamówienia publicznego może ubiegać się Wykonawca, który spełnia warunek udziału
w postępowaniu dotyczący zdolności technicznej lub zawodowej, tj.:
w okresie ostatnich czterech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres
prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie wykonał, a w przypadku świadczeń
okresowych lub ciągłych wykonuje co najmniej 2 usługi z zakresu zapewnienia zasobów
ludzkich w branży IT, z których każda obejmowała co najmniej 2 z następujących specjalności:

Programista;
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Architekt;
Analityk;

Tester;

Projektant UX;

Administrator;

Inżynier Devops;
a wartość każdej z usług wynosi co najmniej 500 000,00 zł (pięćset tysięcy złotych00/100 )
brutto każda.


Zamawiający nie dopuszcza sumowania wartości usług dla potwierdzenia spełniania ww. warunku
udziału w postępowaniu, z zastrzeżeniem zamówień zrealizowanych na podstawie umowy ramowej
pod następującymi warunkami, które należy spełnić łącznie:



wartość usług wykonanych na podstawie zamówień lub umów wykonawczych udzielonych
na podstawie umowy ramowej należy traktować jako jedną usługę,
na dzień, w którym upływa termin składania i otwarcia ofert w niniejszym postępowaniu
wartość usług zrealizowanych na podstawie umowy ramowej winna osiągnąć wartość
wymaganą przez Zamawiającego.

Dla wartości wskazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż złoty polski (PLN), Zamawiający
przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia publikacji ogłoszenia o zamówieniu w Dzienniku
Urzędowym Unii Europejskiej, a jeżeli średni kurs nie będzie w tym dniu publikowany, to Zamawiający
przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed publikacją ogłoszenia o zamówieniu.
Pytanie 95.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 3 ust. 2
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 3 ust. 2 poprzez modyfikację tego postanowienia i nadanie
mu następującego brzmienia:
W przypadku upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 lub wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1,
Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 dni roboczych poinformuje o tym Wykonawcę.
Umowa Ramowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.
Aktualne brzmienie § 3 ust. 2 przewiduje mechanizm automatycznego wygaśnięcia Umowy ramowej
w przypadku wykorzystania kwoty określonej w § 4 ust. 1. Zwracamy uwagę, iż kwota określona w § 4
ust. 1 Umowy Ramowej obejmuje zarówno wartość zamówień zleconych Wykonawcy, jak również
wartość zamówień zleconych pozostałym wykonawcom, z którymi Zamawiającym zawarł Umowę
ramową w rezultacie przeprowadzenia postępowania. Przy aktualnym brzmieniu tychże zapisów,
Wykonawca w zasadzie nie ma możliwości powzięcia informacji o wygaśnięciu Umowy ramowej, przy
czym sam moment wygaśnięcia Umowy ramowej ma istotne znaczenie z punktu widzenia prawnego i
realizacyjnego. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbę o modyfikację ww.
postanowienia.
ODPOWIEDŹ i ZMIANA SWZ:
Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale III SWZ w § 3 ust. 2 Umowy Ramowej nadając mu następujące
brzmienie:
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„W przypadku upływu terminu, o którym mowa w ust. 1 lub wyczerpania kwoty określonej w § 4 ust. 1,
Zamawiający niezwłocznie, nie później niż w terminie 2 Dni Roboczych poinformuje o tym Wykonawcę.
Umowa Ramowa wygasa bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń Stron.”
Pytanie 96.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 5, ust. 7
Zwracamy się z uprzejmą prośba o modyfikację postanowienia i proponujemy brzmienie:
“7. W terminie 3 Dni Roboczych od otrzymania Zaproszenia do składania ofert Wykonawca ma prawo
do zwrócenia się o wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści Zaproszenia. Zamawiający udzieli wyjaśnień
niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni robocze przed upływem terminu składania ofert
wykonawczych. Zamawiający udzieli odpowiedzi przekazując ją wszystkim Wykonawcom za
pośrednictwem poczty elektronicznej (bez ujawniania źródła), przy czym odpowiedź taka, w tym
wszelkie zmiany w treści Zaproszenia do składania ofert, będą wiążące dla wszystkich Wykonawców.
W uzasadnionych wypadkach, w związku z istotną zmianą treści Zaproszenia do składania ofert,
Zamawiający może zmienić termin składania ofert.”
ODPOWIEDŹ i ZMIANA SWZ:
Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale III SWZ w § 5, ust. 7 Umowy Ramowej nadając mu następujące
brzmienie:
“W terminie do 3 Dni Roboczych od otrzymania Zaproszenia do składania ofert Wykonawca ma prawo
do zwrócenia się o wyjaśnienie lub doprecyzowanie treści Zaproszenia. Zamawiający udzieli odpowiedzi
przekazując ją wszystkim Wykonawcom za pośrednictwem poczty elektronicznej (bez ujawniania
źródła), przy czym odpowiedź taka, w tym wszelkie zmiany w treści Zaproszenia do składania ofert,
będą wiążące dla wszystkich Wykonawców. W uzasadnionych wypadkach, w związku z istotną zmianą
treści Zaproszenia do składania ofert, Zamawiający może zmienić termin składania ofert.”
Pytanie 97.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 5, ust. 13
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie tego postanowienia oraz określenie, w jakim zakresie
Zamawiający jest uprawniony do sprecyzowania warunków udziału w postępowaniu na etapie
składania Zaproszenia do składania ofert wykonawczych?
ODPOWIEDŹ
Zamawiający wyjaśnia, że na etapie postępowania dot. zawarcia Umowy Wykonawczej będzie
upoważniony do żądania od Wykonawcy przedstawienia dokumentów potwierdzających spełnienie
warunków i wymagań stawianych dla poszczególnym Konsultantów opisanych w Rozdziale II SWZ oraz
wynikających z przepisów prawa.
Pytanie 98.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 5 ust. 14
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 5 ust. 14 poprzez modyfikację tego postanowienia i nadanie
mu następującego brzmienia:
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Zamówienia Wykonawcze uważa się za udzielone w momencie zawarcia z Wykonawcą Umowy
Wykonawczej na realizację prac składających się na Przedmiot Umowy określonych w Zaproszeniu.
Wykonawca ma obowiązek zawrzeć Umowę Wykonawczą na podstawie złożonej oferty w terminie
wyznaczonym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 5 Dni roboczych od dnia wezwania Wykonawcy
do zawarcia Umowy Wykonawczej. W przypadku niedotrzymania tego terminu Zamawiający ma
prawo zawrzeć Umowę Wykonawczą z kolejnym Wykonawcą lub unieważnić postępowanie dotyczące
udzielenia Zamówienia Wykonawczego.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 99.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 5 ust. 15
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyjaśnienie tego postanowienia i określenie w jakim maksymalnym
terminie/ na jakim etapie postępowania o zawarcie Umowy Wykonawczej Zamawiający może
zrezygnować z udzielenia Zamówienia Wykonawczego? Czy Zamawiający może zrezygnować z
udzielenia Zamówienia Wykonawczego również po wyborze oferty Wykonawcy?
Odpowiedź:
Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje możliwości rezygnacji z udzielenia Zamówienia Wykonawcy
po wyborze oferty, chyba, że zajdą przesłanki wynikające z przepisów prawa.
Pytanie 100.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 7 ust. 3
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 7 ust. 3 poprzez modyfikację tego postanowienia i nadanie
mu następującego brzmienia:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy lub w związku z
wykonywaniem Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej z ograniczeniem do wartości 100%
wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz z ograniczeniem do szkód
rzeczywistych (z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści).
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 101.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 11, ust
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie symetrycznego zapisu dotyczącego przestrzegania
zasad poufności określonych w postanowieniach Umowy w następującym brzmieniu:
“3. Strony umowy zobowiązuje swój personel, współpracowników i pracowników podwykonawców
wykonujący zadania na rzecz realizacji umowy do bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich
informacji uzyskanych podczas realizacji Umowy Ramowej lub Umowy Wykonawczej, stosując klauzule
dotyczące zachowania poufności w umowach o pracę, umowach cywilnoprawnych, oświadczeniach
personelu Stron umowy, współpracowników i pracowników podwykonawców o zachowaniu poufności
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lub innych dokumentach podpisanych przez personel Stron umowy, współpracowników i
pracowników podwykonawców.
4. Klauzule dotyczące zachowania poufności, o których mowa w ust. 3 powyżej, powinny:
1) zobowiązywać personel Stron umowy, współpracowników i pracowników podwykonawców do
bezterminowego zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, uzyskanych podczas wykonywania
powierzonych mu zadań przy realizacji Umowy Ramowej oraz Umowy Wykonawczej;
2) obejmować swoim zakresem także informacje podlegające ochronie
u każdej ze Stron umowy, co do których powziął wiadomość w związku z realizacją Umowy Ramowej
lub Umowy Wykonawczej;
3) zawierać informację zezwalającą na ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie informacji
podlegających ochronie u każdej ze Stron umowy wyłącznie za pisemną zgodą osoby nadzorującej
Umowę Ramową lub Umowę Wykonawczą.
5. W trakcie realizacji Umowy osoba nadzorująca Umowę Ramową lub Umowę Wykonawczą wskazana
w § 9 ust. 1 Umowy Ramowej uprawnione są do żądania umożliwienia weryfikacji realizacji obowiązku,
o którym mowa w ust. 3 powyżej.
6. Realizując uprawnienie, o którym mowa w ust. 5 powyżej, każda ze Stron uprawniona jest w
szczególności do żądania przedstawienia wzorów umów, oświadczeń i dokumentów w zakresie
potwierdzenia spełnienia wymogów, o których mowa w ust. 4 powyżej, dokonania ich oceny oraz
żądania wyjaśnień.
7. Na wezwanie każda ze Stron umowy, w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 5 Dni Roboczych,
zobowiązuje się do
przedłożenia poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów, o których mowa w ust. 6
powyżej. Dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych
osobowych personelu Stron umowy, współpracowników i pracowników podwykonawców z
wyjątkiem: imienia, nazwiska i podpisu członka personelu Stron umowy, współpracowników i
pracowników podwykonawców.
9. Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy, w
zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się poinformować osobę sprawującą nadzór nad
realizacją Umowy Ramowej po stronie Zamawiającego wskazaną w § 9 ust. 1 Umowy Ramowej o
żądaniu takiego organu, przed
ujawnieniem informacji, o ile jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.
10. Udostępnianie, ujawnianie, przekazywanie, powielanie oraz kopiowanie przez Strony umowy
dokumentów, zawierających informacje związane z realizacją Umowy Ramowej lub Umowy
Wykonawczej, lub samych informacji, z wyjątkiem przypadków, w jakich jest to konieczne w celu jej
realizacji, wymagają zgody Strony umowy, której informacje dotyczą.
16. Każda ze Stron zobowiązuje się do zwrotu wszelkich dokumentów i innych nośników
danych stanowiących własność Strony umowy, której informacje dotyczą,, na których utrwalone
zostały informacje, o których mowa w ust. 1 oraz do zwrotu wszelkich ich kopii i reprodukcji, a także
trwałego usunięcia/zniszczenia informacji przekazanych przez Strony umowy utrwalonych na
nośnikach, w tym dyskach twardych, dyskach przenośnych, kartach pamięci, nośnikach CD i innych.
Wydanie i zwrot dokumentów i innych nośników, na których utrwalone są informacje, o których mowa
w ust. 1, jest potwierdzane protokołem podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli Stron, a ich
usunięcie/zniszczenie - oświadczeniem Stron umowy.
17. Każda ze Stron umowy odpowiada za szkodę wyrządzoną Stronie umowy, której informacje
dotyczą, przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji
otrzymanych od Strony umowy, wbrew postanowieniom Umowy Ramowej /Umowy Wykonawczej.
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Zobowiązanie to wiąże Strony umowy również po wykonaniu Przedmiotu Umowy Ramowej /Umowy
Wykonawczej, jej rozwiązaniu, wygaśnięciu lub odstąpieniu, bez względu na przyczynę.
18. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości co do charakteru danej informacji, Strony umowy zwrócą
się przed jej ujawnieniem lub uczynieniem dostępną do Strony, której informacje dotyczą, o
wskazanie, czy informację tę ma traktować jako informację chronioną w rozumieniu niniejszego
paragrafu.”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 102.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 11 ust.16
Czy Zamawiający dopuszcza kopiowanie oraz zachowanie przez Wykonawcę informacji związanych z
realizacją Umowy Ramowej oraz Umowy Wykonawczej w celach księgowych lub dochodzenia i
ochrony przed roszczeniami Zamawiającego ?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający nie dopuszcza kopiowanie oraz zachowanie przez Wykonawcę informacji związanych z
realizacją Umowy Ramowej oraz Umowy Wykonawczej w przypadku, gdyby miały to być informacje, o
których mowa w § 11 ust. 1 Umowy Ramowej.
Pytanie 103.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 12. KARY UMOWNE
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów istotnych postanowień umowy w §12. Zamawiający
nakłada na Wykonawcę kary, które są rażąco wygórowane. Istnieje możliwość podważenia rażąco
wygórowanej kary na drodze sądowej. Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie
zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy
wypadku, gdy kara umowna jest wygórowana”. Dodatkowo zasadą wynikająca z k.c. jest
odpowiedzialność za zawinione niewykonanie lub nieprawidłowe wykonanie zobowiązań, wobec
czego zwracamy się z uprzejmą prośbą o uzależnienie obowiązku zapłaty kar umownych od winy
Wykonawcy. W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kar umownych:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
1) odstąpienia od Umowy Ramowej lub jej wypowiedzenia przez:
a) Zamawiającego z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % całkowitej kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy
Ramowej;
b) Wykonawcę z winy Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5
% całkowitej kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej;
2) naruszenia postanowień dotyczących zachowania poufności, o których mowa w § 11 Wykonawca
zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł brutto za każde naruszenie;
3) w przypadku naruszenia zasady ochrony danych osobowych przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek
osobę, za pomocą której Wykonawca wykonuje lub wykonywał Umowę w wysokości 50 000,00 zł
brutto za każdy przypadek takiego naruszenia;
4) w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika Zamawiającego lub

44

doprowadzenia do złożenia przez pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub
rekomendowania pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem
Zamawiającego jakiejkolwiek umowy lub porozumienia – w wysokości 100 000,00 zł brutto w zakresie
każdego pracownika Zamawiającego. Obowiązek zapłaty niniejszej kary umownej obowiązuje do
upływu 2 lat od dnia zakończenia Umowy Ramowej niezależnie od podstawy jej zakończenia;
5) odmowy zawarcia przez Wykonawcę Umowy Wykonawczej zgodnie z § 5 ust. 14 zd. 2 – w wysokości
5 % maksymalnego wynagrodzenia netto Wykonawcy, które ustalone zostałoby w Umowie
Wykonawczej, której zawarcia Wykonawca odmówił;
6) niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 16 ust. 4 lub ust. 5, w terminie w nim wskazanym
– w wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek niewykonania w terminie;
7) w przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 15 Umowy Wykonawca nie
dokona zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy –
w wysokości 10 000 zł brutto za każdy przypadek.
[.........]
5. Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy Ramowej nie przekroczy
30 % całkowitej kwoty netto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej.
[.......]
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ dotyczące wysokości kar umownych. Wysokość kar
umownych jest adekwatna do charakteru naruszenia.
Pytanie 104.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 12. KARY UMOWNE
Zwracamy się z uprzejmą prośba dodanie do postanowień umowy symetrycznych zapisów względem
Zamawiającego i proponujemy brzmienie:
“Zamawiający zapłaci Wykonawcę karę umowną w przypadku
1) naruszenia postanowień dotyczących zachowania poufności, o których mowa w § 11 Zamawiający
zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 50 000,00 zł brutto za każde naruszenie;
2) w przypadku naruszenia zasady ochrony danych osobowych przez Zamawiającego, w tym
jakąkolwiek osobę, za pomocą której Zamawiający wykonuje lub wykonywał Umowę w wysokości 50
000,00 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia;
3) w przypadku zatrudnienia przez Zamawiającego pracownika Wykonawcy lub
doprowadzenia do złożenia przez pracownika Wykonawcy rezygnacji ze świadczenia pracy lub
rekomendowania pracowników Wykonawcy podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem
Wykonawcy jakiejkolwiek umowy lub porozumienia – w wysokości 100 000,00 zł brutto w zakresie
każdego pracownika Wykonawcy. Obowiązek zapłaty niniejszej kary umownej obowiązuje do upływu
2 lat od dnia zakończenia Umowy Ramowej niezależnie od podstawy jej zakończenia.”
W obecnym brzmieniu umowa nie chroni interesu Wykonawcy i jest jednostronna.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 105.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 12 ust. 3
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Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 12 ust. 3 poprzez modyfikację tego postanowienia i nadanie
mu następującego brzmienia:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub w
związku z wykonywaniem postanowień Umowy z ograniczeniem do wartości 100% wynagrodzenia
uiszczonego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy oraz z ograniczeniem do szkód rzeczywistych
(z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści).
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 56.
Pytanie 106.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 12 ust. 5
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 12 ust. 5 poprzez modyfikację tego postanowienia i nadanie
mu następującego brzmienia:
Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy Ramowej nie przekroczy
100 % wynagrodzenia uiszczonego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy.
Zwracamy uwagę, iż maksymalna wartość kar umownych naliczanych w ramach Umowy Ramowej
została określona jako stawka procentowa maksymalnej wartości umowy ramowej, wobec czego
wartość ta jest oderwana od wartości wszystkich zamówień rzeczywiście udzielonych przez
Zamawiającego (biorąc pod uwagę brak obowiązku wykorzystania przez Zamawiającego całej kwoty
określonej w par. 4 ust. 1) jak również od wartości wynagrodzenia, które otrzymał Wykonawca w toku
realizacji całej Umowy Ramowej. W takim przypadku ograniczenia wartości kar umownych jest w
zasadzie iluzoryczne i stanowi istotne ryzyko kontraktowe dla potencjalnych Wykonawców. Zwracamy
się z uprzejmą prośbą o modyfikację przedmiotowego zapisu i uzależnienie limitu kar umownych od
wartości wynagrodzenia otrzymanego przez Wykonawcę.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 107.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 12 ust. 1 pkt 1 lit. a poprzez modyfikację tego postanowienia
i nadanie mu następującego brzmienia:
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku odstąpienia od Umowy Ramowej lub
jej wypowiedzenia przez Zamawiającego z winy Wykonawcy na podstawie § 13 ust. 2 Umowy ramowej.
Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 % całkowitej kwoty netto wskazanej
w § 4 ust. 1 Umowy Ramowej;
Zwracamy uwagę, iż zapis w aktualnym brzmieniu nakłada na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary
umownej w każdym przypadku odstąpienia, rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy ramowej z
przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy. Takie brzmienie zapisu tworzy nieograniczony katalog
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sytuacji skutkujących naliczeniem ww. kary umownej, co stanowi istotne ryzyko kontraktowe.
Wykonawca zwraca się z prośbą o ograniczenie katalogu podstaw do naliczenia kary umownej do
przypadków określonych w § 13 ust. 2 Umowy ramowej.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 108.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 13 ust. 2 pkt 3
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie przedmiotowej przesłanki odstąpienia. Zwracamy uwagę,
iż w sektorze informatycznym występuje duża zmienność kadry pracowniczej wynikająca z popytu na
pracowników na rynku. Istnieje ryzyko, iż pomimo posiadania określonego potencjału kadry
pracowniczej w toku podpisywania Umowy Ramowej przez Wykonawcę, dynamika zmian doprowadzi
do tymczasowego utracenia tego potencjału a tym samym braku możliwości składania ofert przez
Wykonawcę do momentu pozyskania pracowników koniecznych do złożenia ofert o udzielenie
Zamówień Wykonawczych. Mając na uwadze powyższe zwracamy się z uprzejmą prośbą o usunięcie
przedmiotowej przesłanki odstąpienia.
Dodatkowo zwracamy się z wnioskiem o opublikowanie, przed złożeniem ofert w w/w postępowaniu,
harmonogramu publikacji Zapytań Ofertowych do Umów Wykonawczych oraz informacji dotyczącej
ilości przewidywanych roboczogodzin realizowanych w zapytaniach. Przedstawienie takiego
harmonogramu ułatwiłoby planowanie i zabezpieczenie kadry pracowniczej dającej możliwość
złożenia wiążącej oferty, jak i potencjalnej realizacji Umowy Wykonawczej.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ. Dodatkowo Zamawiający informuje, że nie ma
możliwości publikacji harmonogramu udzielania Zamówień Wykonawczych.
Pytanie 109.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA RAMOWA § 17 ust. 2
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 17 ust. 2 poprzez modyfikację tego postanowienia i nadanie
mu następującego brzmienia:
Strona powołująca się na Siłę Wyższą przekaże drugiej Stronie powiadomienie o zaistnieniu lub
możliwości zaistnienia Siły Wyższej w możliwie najszybszym czasie, nie później jednak niż terminie 5 Dni
Roboczych od:
1) wystąpienia Siły Wyższej, w tym rozpoczęcia działania Siły Wyższej,
2) powzięcia wiedzy o możliwości zaistnienia Siły Wyższej.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 110.
UMOWA WYKONAWCZA Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W
SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO - UMOWA WYKONAWCZA, §4, ust. 2
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia i proponujemy brzmienie:

47

“2. Wykonawca zobowiązuje się każdorazowo do zwrotnego przesłania do Zamawiającego drogą
elektroniczną potwierdzenia otrzymania Zlecenia do realizacji w terminie do 2 dni roboczych od
momentu wysłania Zlecenia przez Zamawiającego. Brak przesłania potwierdzenia w ww. terminie
Strony uznają jako przyjęcie Zlecenia do realizacji.”
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 111.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA WYKONAWCZA, §3 ust. 9
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia i proponujemy brzmienie:
W przypadku co najmniej trzykrotnego, uzasadnionego wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem
wymiany Konsultanta, z przyczyn o których mowa w ust. 4, Zamawiający ma prawo do wypowiedzenia
Umowy na zasadach określonych w § 11 ust. 2 pkt 7.
Zwracamy uwagę, iż przyczyny żądania wymiany Konsultanta przez Zamawiającego mogą być zupełnie
niezależne od Wykonawcy. Jednocześnie Wykonawca ma ograniczony wachlarz możliwości
dyscyplinowania pracowników w sytuacji braku rzetelnej realizacji Zlecenia na rzecz Zamawiającego.
Biorąc pod uwagę powyższe wnosimy o zmianę przedmiotowego postanowienia.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.

Pytanie 112.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA WYKONAWCZA, §6 ust. 15
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia i proponujemy brzmienie:
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy lub w związku
wykonywaniem Umowy z ograniczeniem do wartości 100% wynagrodzenia uiszczonego przez
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na podstawie Umowy Wykonawczej oraz z ograniczeniem do
szkód rzeczywistych (z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści).
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 75.
Pytanie 113.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA WYKONAWCZA, §8 ust. 18
Wykonawca nie może bezwzględnie zobowiązać się do zapłaty wszelkich odszkodowań i kosztów, nie
mając kontroli nad postępowaniem w sprawie roszczeń osób trzecich lub choćby zagwarantowanego
prawa do udziału w takim postępowaniu.
Czy w związku z powyższym Zamawiający wyraża zgodę, aby rozszerzyć to postanowienie zgodnie ze
standardami rynkowymi w następujący sposób (dodane zapisy w trybie edycji zmian):
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W przypadku wytoczenia powództwa przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu w zakresie
zrealizowanego przez Wykonawcę przedmiotu Umowy, Wykonawca na wezwanie Zamawiającego
przystąpi do postępowania po jego stronie. W przypadku braku skutecznego przeniesienia przez
Wykonawcę na Zamawiającego autorskich praw majątkowych i prawa do zezwalania na wykonywanie
praw zależnych lub naruszenia w inny sposób praw osób trzecich w związku z przeniesieniem ww. praw
na Zamawiającego, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, Wykonawca będzie odpowiedzialny
względem Zamawiającego za roszczenia zgłaszane Zamawiającemu w związku z korzystaniem z utworu
powstałego na podstawie Umowy i zobowiązuje się zaspokoić roszczenia zasądzone od Zamawiającego
oraz ponieść koszty postępowania, pod warunkiem niezwłocznego poinformowania Wykonawcy o
roszczeniu osoby trzeciej, umożliwienia Wykonawcy wstąpienia do postępowania w charakterze
interwenienta oraz niedokonania bez zgody Wykonawca uznania roszczenia lub zawarcia ugody z
osobą trzecią.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 114.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA WYKONAWCZA, §9 ust. 9
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia i proponujemy następujące brzmienie:
Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy,
w zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania, zgodnie z obowiązującymi przepisami
prawa. W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się poinformować osobę sprawującą nadzór nad
realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wskazaną w § 7 ust. 1 Umowy o żądaniu takiego organu,
przed ujawnieniem informacji, o ile jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.
ODPOWIEDŹ i ZMIANA SWZ:
Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale III SWZ w § 11 ust. 9 Umowy Ramowej oraz § 9 ust. 9 Umowy
Wykonawczej nadając im brzmienie:
„Obowiązek zachowania poufności nie dotyczy informacji żądanych przez uprawnione organy, w
zakresie w jakim te organy są uprawnione do ich żądania, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
W takim przypadku Wykonawca zobowiązuje się poinformować osobę sprawującą nadzór nad
realizacją Umowy po stronie Zamawiającego wskazaną w § 7 ust. 1 Umowy o żądaniu takiego organu,
przed ujawnieniem informacji, o ile jest to dopuszczalne w świetle obowiązujących przepisów prawa.”
Pytanie 115.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA WYKONAWCZA, § 10. KARY UMOWNE
Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów istotnych postanowień umowy w §10. Zamawiający
nakłada na Wykonawcę kary, które są rażąco wygórowane. Istnieje możliwość podważenia rażąco
wygórowanej kary na drodze sądowej. Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie
zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy
wypadku, gdy kara umowna jest wygórowana”. Dodatkowo iż zapis §10 ust. 1 pkt 1 w aktualnym
brzmieniu nakłada na Wykonawcę obowiązek zapłaty kary umownej w każdym przypadku odstąpienia,
rozwiązania lub wypowiedzenia Umowy z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy. Takie brzmienie
zapisu tworzy nieograniczony katalog sytuacji skutkujących naliczeniem ww. kary umownej, co stanowi
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istotne ryzyko kontraktowe. Wykonawca zwraca się z prośbą o ograniczenie katalogu podstaw do
naliczenia kary umownej do przypadków określonych w § 11 ust. 2 Umowy .W związku z tym zwracamy
się z uprzejmą prośbą o zmianę postanowień umowy i nadanie im następującego brzmienia:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w okolicznościach i wysokościach ustalonych
poniżej:
1) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego na
podstawie §11 ust. 2 z winyWykonawcy w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym
mowa w § 5 ust. 1 Umowy, przy czym w przypadku, gdy dotyczy to części Umowy, podstawą naliczenia
kary umownej jest odpowiednia wartość wynagrodzenia za część objętą odpowiednio wypowiedzeniem
lub odstąpieniem;
2) w przypadku rozwiązania, wypowiedzenia lub odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn
leżących po jego stronie w wysokości 10% wartości wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 5 ust. 1
przy czym w przypadku gdy dotyczy to części Umowy, podstawą naliczenia kary umownej jest
odpowiednia wartość wynagrodzenia za część objętą odstąpieniem;
3) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. a w wysokości 1 000 zł brutto
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że przyczyny zwłoki leżą po stronie Zamawiającego;
4) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt. 2 w wysokości 500
zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że przyczyny zwłoki leżą po stronie Zamawiającego;
5) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 5 zd. ostatnie w wysokości 1 000 zł
brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że przyczyny zwłoki leżą po stronie Zamawiającego;
6) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 6 ust. 2 w wysokości 500 zł brutto za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że przyczyny zwłoki leżą po stronie Zamawiającego;
7) w przypadku nieobecności Konsultanta, o której mowa w § 4 ust. 13 Umowy z przyczyn dotyczących
Wykonawcy - w wysokości 2 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień nieobecności;
8) w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasady przeniesienia całości praw wskazanych w § 8 (w
zakresie jakiegokolwiek elementu) - w wysokości 80 000,00 zł brutto za każde naruszenie;
9) w przypadku nieprzekazania potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy, o której mowa
w § 8 ust. 10 zawartej z Konsultantem w terminie wskazanym w § 8 ust. 11 – w wysokości 500 zł brutto
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
10) w przypadku nieprzekazania któregokolwiek z oświadczeń, o których mowa w § 8 ust. 12 w terminie
wskazanym w § 8 ust. 12 – w wysokości 500 zł brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
11) w przypadku naruszenia zasady zachowania poufności określonych w § 9 przez Wykonawcę, w tym
przez jakąkolwiek osobę, za pomocą której Wykonawca wykonuje lub wykonywał Umowę w wysokości
50 000,00 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia.;
12) niewykonania zobowiązania, o którym mowa w § 14 ust. 4 lub 5, w terminie w nim wskazanym-w
wysokości 500,00 zł brutto za każdy przypadek niewykonania w terminie;
13) w przypadku naruszenia zasady ochrony danych osobowych przez Wykonawcę, w tym jakąkolwiek
osobę, za pomocą której Wykonawca wykonuje lub wykonywał Umowę w wysokości 50 000,00 zł brutto
za każdy przypadek takiego naruszenia;
14) w przypadku gdy mimo zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z § 13 Wykonawca nie dokona
zmiany wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy, z którym zawarł umowę, w zakresie
odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących zobowiązania Podwykonawcy –
w wysokości 10 000 zł brutto za każdy przypadek;
15) w przypadku zatrudnienia przez Wykonawcę pracownika Zamawiającego lub doprowadzenia do
złożenia przez pracownika Zamawiającego rezygnacji ze świadczenia pracy lub rekomendowania
pracowników Zamawiającego podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem Zamawiającego
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jakiejkolwiek umowy lub porozumienia - w wysokości 100 000,00 zł brutto w zakresie każdego
pracownika Zamawiającego. Obowiązek zapłaty niniejszej kary umownej obowiązuje do upływu 2 lat
od dnia zakończenia Umowy Wykonawczej niezależnie od podstawy jej zakończenia.
[....]
4. Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w toku realizacji Umowy nie przekroczy 30 %
całkowitej kwoty wynagrodzenia za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w § 5 ust.
1.
[.....]
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ dotyczące wysokości kar umownych. Wysokość kar
umownych jest adekwatna do charakteru naruszenia.
Pytanie 116.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA WYKONAWCZA, § 10. KARY UMOWNE
Zwracamy się z uprzejmą prośba dodanie do postanowień umowy symetrycznych zapisów względem
Zamawiającego i proponujemy brzmienie:
“Zamawiający zapłaci Wykonawcę karę umowną
1) w przypadku naruszenia zasady zachowania poufności określonych w § 9 przez Zamawiającego, w
tym przez jakąkolwiek osobę, za pomocą której Zamawiający wykonuje lub wykonywał Umowę w
wysokości 50 000,00 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia.;
2) w przypadku naruszenia zasady ochrony danych osobowych przez Zamawiającego, w tym
jakąkolwiek osobę, za pomocą której Zamawiający wykonuje lub wykonywał Umowę w wysokości 50
000,00 zł brutto za każdy przypadek takiego naruszenia;
3) w przypadku zatrudnienia przez Zamawiającego pracownika Wykonawcy lub doprowadzenia do
złożenia przez pracownika Wykonawcy rezygnacji ze świadczenia pracy lub rekomendowania
pracowników Wykonawcy podmiotom trzecim lub zawarcia z pracownikiem Wykonawcy jakiejkolwiek
umowy lub porozumienia - w wysokości 100 000,00 zł brutto w zakresie każdego pracownika
Wykonawcy. Obowiązek zapłaty niniejszej kary umownej obowiązuje do upływu 2 lat od dnia
zakończenia Umowy Wykonawczej niezależnie od podstawy jej zakończenia.”
W obecnym brzmieniu umowa nie chroni interesu Wykonawcy i jest jednostronna.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 117.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA WYKONAWCZA, §10 ust. 2 ust 5.
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację ww. postanowień i proponujemy następujące
brzmienie:
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu przy wykonywaniu lub
w związku z wykonywaniem postanowień Umowy z ograniczeniem do wartości 100% wynagrodzenia
uiszczonego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy na podstawie Umowy Wykonawczej oraz z
ograniczeniem do szkód rzeczywistych (z wyłączeniem odpowiedzialności za utracone korzyści).
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Tym samym konieczna jest zmiana brzmienia §10 ust 5.
5. Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiającemu przysługiwać będzie roszczenie o
zapłatę odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach
ogólnych, z zastrzeżeniem ust. 2.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ zgodnie z odpowiedzią udzieloną na pytanie nr 75.
Pytanie 118.
Dotyczy Rozdział III SWZ - PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA
PUBLICZNEGO - UMOWA WYKONAWCZA, §15 ust. 2
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację ww. postanowień i proponujemy następujące
brzmienie:
Czy Zamawiający zgodzi się na zmianę § 15 ust. 2 poprzez modyfikację tego postanowienia i nadanie
mu następującego brzmienia:
Strona powołująca się na Siłę Wyższą przekaże drugiej Stronie powiadomienie o zaistnieniu lub
możliwości zaistnienia Siły Wyższej w możliwie najszybszym czasie, nie później jednak niż terminie 5 Dni
Roboczych od:
1) wystąpienia Siły Wyższej, w tym rozpoczęcia działania Siły Wyższej,
2) powzięcia wiedzy o możliwości zaistnienia Siły Wyższej.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 119.
W Umowie Ramowej i Wykonawczej występują zapisy zobowiązujące Wykonawcę do
nieograniczonego w czasie zachowania w tajemnicy wszelkich informacji poufnych.
Czy Zamawiający wprowadzi zmiany w zapisach w zakresie terminu zachowania w tajemnicy
informacji poufnych poprzez wprowadzenie do Umowy Ramowej i Wykonawczej zapisów
zobowiązujących Wykonawcę do zachowania w tajemnicy informacji poufnych przez okres
10 lat od daty podpisania Umowy Głównej?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje obecne zapisy SWZ.
Pytanie 120.
Dot.: Załącznik nr 5 do wzoru Projektowanych Postanowień Umowy Ramowej – Oświadczenie o
zachowaniu poufności. W/w oświadczenie zgodnie z jego brzmieniem jest przeznaczone do podpisu
Wykonawcy.
Czy Zamawiający potwierdza, że nie wymaga podpisania takiego oświadczenia od Podwykonawcy?
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza, że wymaga podpisania oświadczenia przez Podwykonawcę zgodnie z
definicją Podwykonawcy określoną w odpowiedzi na pytanie nr 86. W związku z tym Zamawiający
zmienia brzmienie zapisów Rozdziału III w § 11 ust. 15 Umowy Ramowej oraz § 9 ust. 15 Umowy
Wykonawczej w następujący sposób: Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w
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terminie do 3 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawczej oświadczenia o zachowaniu poufności
sporządzonego według wzoru, który określa załącznik nr 5 do Umowy Ramowej. W przypadku
posługiwania się przy realizacji Przedmiotu Umowy Podwykonawcą, zdanie poprzedzające stosuje się
odpowiednio także do Podwykonawcy.
Pytanie 121.
Dot.: Załącznik nr 6 do wzoru Umowy Wykonawczej – Oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw
autorskich objętych Raportem. Czy w przypadku pracowników etatowych Zamawiający nie wymaga
podpisania i złożenia Oświadczenia o przeniesieniu majątkowych praw autorskich, gdyż oświadczenia
o posiadaniu majątkowych praw autorskich
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że Oświadczenie o przeniesieniu majątkowych praw autorskich objętych
Raportem, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do wzoru Umowy Wykonawczej jest
zobowiązany złożyć każdy Konsultant, niezależnie od charakteru stosunku prawnego łączącego go z
Wykonawcą.
Wniosek o zmianę terminu składania oraz otwarcia ofert:
Wykonawca zwraca się w wnioskiem o przesunięcie terminu składania ofert o dwa tygodnie z dnia
27.05.2022 r. na dzień 10.06.2022 r. W ocenie wykonawcy i podejrzewamy innych wykonawców
ubiegających się o udzielnie zamówienia będzie miało to niebagatelne znaczenie celem należytego
przygotowania oferty.”,
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający w związku z otrzymanym wnioskiem o zmianę terminu składania ofert dokonuje zmiany
w Rozdziale I SWZ, w zakresie punktów 15 oraz 17, które otrzymują brzmienie:
5. Termin składania i otwarcia ofert
5.8.

5.9.

Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia
10/06/2022 r.
Otwarcie ofert nastąpi:
W dniu

10/06/2022 r.

do godz.

11:00

o godz.

13:00

17. Termin związania ofertą
17.1. Wykonawca pozostaje związany złożoną ofertą do dnia 07.09.2022 r.
Zamawiający zmienia zapisy w Rozdziale III SWZ w § 10 ust. 1 pkt 3-6 Umowy Wykonawczej nadając im
następujące brzmienie:
3) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. a w wysokości 2
000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
4) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 3 pkt 1 lit. b lub pkt. 2 w
wysokości 1 000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
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5)

w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 4 ust. 5 zd. ostatnie w wysokości 2
000 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;

6) w przypadku niedotrzymania terminu określonego w § 6 ust. 2 w wysokości 1 000 zł
za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
Ponadto, Zamawiający w związku z wejściem w życie:
1) Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania
wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z
2022 r. poz. 835),
2) Rozporządzenia Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozorządzenia
(UE) nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie,
Zmienia zapis w pkt. 8.5. rozdziału I SWZ (Instrukcja dla Wykonawców), który otrzymuje brzmienie:
8.5. Ponadto, Zamawiający nie udzieli zamówienia jeśli zachodzą okoliczności, o których mowa w art.
5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków organizacyjnych w
związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (DZ. Urz. UE nr L 229/1 z 31.7.2014)
oraz wykluczy Wykonawcę w przypadku zaistnienia co najmniej jednej z przesłanek wykluczenia
określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie
przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego
(Dz.U. z 2022 r. poz. 835).
W konsekwencji ww. zmiany Zamawiający dokonuje zmiany w pkt. 4.18. rozdziału IV SWZ (Formularz
oferty wraz z załącznikami), który otrzymuje brzmienie:
4.18.

Oświadczam, że:
1. nie zachodzą okoliczności, o których mowa w art. 5k Rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014
z dnia 31 lipca 2014 r. dot. środków organizacyjnych w związku z działaniami Rosji
destabilizującymi sytuację na Ukrainie (DZ. Urz. UE nr L 229/1 z 31.7.2014) w brzmieniu:
„1. Zakazuje się udzielania lub dalszego wykonywania wszelkich zamówień publicznych lub
koncesji objętych zakresem dyrektywy w sprawie zamówień publicznych, a także zakresem
art. 10 ust. 1, 3, ust. 6 lit. a)-e), ust. 8, 9 i 10, art. 11, 12, 13 i 14 dyrektywy 2014.23/UE,
art. 7 i 8, art. 10 lit. b)-f) i lit. h)-j) dyrektywy 2014/24/UE, art. 18, art. 21 lit. b)-e) i lit. g)i), art. 29 i 30 dyrektywy 2014/25/UE oraz art. 13 lit. a)-d), lit. f)-h) i lit. j) dyrektywy
2009/81/WE na rzecz lub z udziałem:
a) obywateli rosyjskich lub osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów z
siedzibą w Rosji;
b) osób prawnych, podmiotów lub organów, do których prawa własności bezpośrednio lub
pośrednio w ponad 50% należą do podmiotu, o którym mowa w lit. a) niniejszego ustępu;
lub
c) osób fizycznych lub prawnych, podmiotów lub organów działających w imieniu lub pod
kierunkiem podmiotu, o którym mowa w lit. a) lub b) niniejszego ustępu,
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w tym podwykonawców, dostawców lub podmiotów, na których zdolności polega się w
rozumieniu dyrektyw w sprawie zamówień publicznych, w przypadku gdy przypada na nich
ponad 10% wartości zamówienia.” UWAGA!: Jeśli taka sytuacja zachodzi Wykonawca
powinien zwrócić się do tych podmiotów o złożenie oświadczenia jw. i przekazać
Zamawiającemu.
2. nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13
kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu
agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r.
poz. 835) w brzmieniu:
„1. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na
podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w
rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na
podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o
którym mowa w art. 1 pkt 3;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w
rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz
finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w
wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo
wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r.,
o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej
o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art.
3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz.
217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu
765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką
dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w
sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt
3.”.
Ponadto Zamawiający informuje, że ujednolicony rozdział IV – Formularz oferty wraz z załącznikami,
stanowi załącznik do niniejszego pisma.
Zastępca Dyrektora
Centralnego Ośrodka Informatyki
na podstawie pełnomocnictwa
Hubert Gniadowicz
/podpisano elektronicznie/
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