Warszawa, dnia 02.07.2021 r.

Strona WWW
WYJAŚNIENIA I ZMIANY SWZ NR 1
Dotyczy: „Świadczenie usług telekomunikacyjnych polegających na transmisji danych w sieci MPLS
VPN” - COI-ZAK.262.9.2021
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 2019 r., poz. 2019 późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, przedstawia
poniżej treść wyjaśnień oraz zmianę SWZ:
Pytanie 1
Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność
w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować wszelkie dane wymagane
przez art. 374 § 1 Ksh.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający potwierdza powyższe.
Pytanie 2
Wykonawca zwraca się o modyfikację treści postanowień § 10 ust. 9 umowy zgodnie z którym:
Wysokość kar umownych naliczanych Wykonawcy w ramach Umowy nie przekroczy 100 % całkowitej
kwoty za realizację przedmiotu Umowy, określonej w stawce netto w § 8 ust. 1 Umowy.
Określenie wysokości kar umownych stwarza możliwość oceny ryzyka kontraktowego związanego
z realizacją umowy. Z uwagi na okoliczność, że funkcją kary umownej jest zabezpieczenie terminowego
i należytego wykonania prac, a więc z tego względu kary umowne nie powinny być nadmiernym
i nieuzasadnionym obciążeniem dla Wykonawcy proponuje zatem ograniczenie całkowitej wysokości
kar umownych do 50 % wartości Umowy brutto. W sytuacji gdyby jednak Zamawiający nie podzielił
tego stanowiska i nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej
wysokości Wykonawca zwraca się o rozważenie innej wartości procentowej.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje treść postanowień § 10 ust. 9 umowy.

Pytanie 4
Zgodnie z treścią §10 ust.3 umowy Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych
z przysługującego mu wynagrodzenia.
W celu uniknięcia w tym zakresie nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne
naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie postępowaniem, które potwierdzi
prawidłowość naliczania kar umownych. Powyższe wynika z okoliczności, że kara umowna powinna
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Pytanie 3
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację zapisu § 10 ust. 4 umowy – wskazującego,
że Jeżeli szkoda przewyższy wysokość kary umownej, Zamawiający może dochodzić odszkodowania
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych.
W świetle przedstawionej regulacji Wykonawca zwraca się o uzupełnienie zapisu poprzez wskazanie,
że łączna wysokość odszkodowania z tytułu roszczeń wraz z naliczonymi karami nie przekroczy
całkowitej wartości umowy. Zwrócić należy uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości
odszkodowania umożliwia oszacowanie ryzyka kontraktowego związanego z realizacją umowy.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający podtrzymuje treść postanowień § 10 ust. 4 umowy.

przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte
wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia
procedury, w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający wyjaśnia, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych będzie wynikać z treści
podpisanych przez Strony protokołów, stanowiących odpowiednio Załącznik nr 3 do umowy – wzór
Protokołu odbioru podłączenia Lokalizacji oraz Załącznik nr 4 do umowy – wzór Raportu ze świadczenia
Usługi, nie odbędzie się zatem bez wiedzy Wykonawcy.
Pytanie 5
Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert i wydłużenie go do dnia 12.07.2021
r. Wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 05.07.2021. termin składania ofert jest bowiem zbyt
krótki na sprawdzenie warunków technicznych oraz na prawidłowe przygotowanie oferty.
ODPOWIEDŹ:
Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 12.07.2021 r. do godz. 11:00.
Jednocześnie, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia treść SWZ, tj.:
I

W Rozdziale I – Specyfikacja Warunków Zamówienia, Zamawiający wprowadza następujące
zmiany:

I.1

postanowienie pkt 16.1 otrzymuje nowe brzmienie:
Ofertę należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie:
do dnia

do godz.

11:00

postanowienie pkt 16.2 otrzymuje nowe brzmienie:
Otwarcie ofert nastąpi:
W dniu

12/07/2021 r.

o godz.

13:00

II

W Rozdziale III - Projektowane postanowienia umowy, Zamawiający wprowadza następujące
zmiany:

II.1

postanowienie § 13 ust. 7 otrzymuje nowe brzmienie: „Kwota, o którą należy zmienić
wynagrodzenie Wykonawcy, obliczana będzie wedle następującego wzoru:
Kwota netto = (W1 – W2) x 100% x wynagrodzenie netto*
 W1 – wskaźnik z miesiąca, w którym składany jest wniosek o zmianę wynagrodzenia,
lub z powodu braku aktualnych wskaźników (publikacja wskaźników GUS odbywa się
z opóźnieniem) wskaźnik z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku.
 W2 – wskaźnik z miesiąca, w którym zawarta była Umowa, albo jeżeli Umowa została zawarta
po upływie 180 dni kalendarzowych od dnia upływu terminu składania ofert - miesiąc,
w którym odbyło się otwarcie ofert.
 * wynagrodzenie netto wskazane w § 8 ust. 2 pkt 2 Umowy.”

II.2

dodaje się postanowienie § 13 ust. 7a w brzmieniu: „Zmieniona wysokość wynagrodzenia,
o którym mowa w § 8 ust. 2 pkt 2 Umowy, zgodnie z ust. 7 powyżej stosowana będzie przez
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I.2

12/07/2021 r.

Strony do wzajemnych rozliczeń począwszy od miesiąca następującego po miesiącu, w którym
Umowa została zmieniona. W przypadku podwyższenia wynagrodzenia Wykonawcy, o którym
mowa w zdaniu poprzedzającym, maksymalne wynagrodzenie wskazane w § 8 ust. 1 Umowy
zwiększy się proporcjonalnie, z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej.”
II.3

postanowienie § 13 ust. 8 otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający dopuszcza maksymalne
podwyższenie wynagrodzenia Wykonawca na poziomie 2 % całkowitego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu.”

II.4

postanowienie § 13 ust. 9 otrzymuje nowe brzmienie: „Zamawiający dopuszcza maksymalne
obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy na poziomie 2 % całkowitego wynagrodzenia netto
wskazanego w § 8 ust. 1 Umowy, w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu.”

W pozostałym zakresie zapisy SWZ pozostają bez zmian. Niniejsze zmiany stanowią integralną część
SWZ.
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