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Poznań, dnia 3 kwietnia 2020 r. 

ZAMAWIAJĄCY:  

Wielkopolskie Centrum Wspierania Inwestycji spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą  

w Poznaniu, ul. 28 Czerwca 1956 r. Nr 406, 61 - 441 Poznań, woj. Wielkopolskie, Polska, KRS: 

0000134012, REGON: 630303454, NIP: 7781016062, tel. +48 616686984, fax +48 616686992, 

www.wcwi.com.pl  

PEŁNOMOCNIK:  

GJW Gramza i Wspólnicy Kancelaria Radców Prawnych Spółka partnerska siedzibą w Poznaniu,  

ul. Szelągowska 27, 61-626 Poznań,  

WYJAŚNIENIA  TREŚCI SPECYFIKACJI  ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA  

Nawiązując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: 

„Świadczenie usług w zakresie wykonywania przeglądów serwisowych i konserwacji systemów 

klimatyzacji w obiektach Wielkopolskiego Centrum Wspierania Inwestycji Sp. z o.o.” 

Numer niniejszego postępowania, jaki został nadany przez Zamawiającego: ZP/WCWI/2020/06 

Zamawiający udziela wyjaśnień treści SIWZ: 

1. Pytanie 1: 

„Jak wygląda dostęp do jednostek wewnętrznych oraz zewnętrznych, agregatów skraplających  
w budynkach przy ulicy 28 czerwca 1956 r., ulicy Za Bramką 1 oraz ulicy Piastowskiej 71? Czy do 
wykonania czynności serwisowych konieczne jest użycie podnośnika koszowego lub rozstawienie 
rusztowania?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Dostęp do jednostek nie wymaga użycia podnośnika koszowego lub rozstawienia rusztowania.  

2. Pytanie 2: 

„Uzupełnienie czynnika chłodniczego w urządzeniach RWEYQ8P (21szt.) oraz RWEYQ10P (3 szt.) 
znajdujących się w budynku 406 przy ulicy 28 czerwca 1956r. "(...) sprawdzenie wycieków wodnych 
oraz widocznych punktów czynnika chłodniczego (ewentualne uzupełnienie czynnika R-410A) – 2 razy 
w roku (...) 

Nie można jednoznacznie określić ilości czynnika chłodniczego, który może być uzupełniony w takiej 
liczbie urządzeń. Uzupełnienie czynnika powinno odbywać się na podstawie osobnego zlecenia. Każdą 
nieszczelność należy wykryć, naprawić a następnie uzupełnić czynnik chłodniczy. W normalnym trybie 
pracy nie ma potrzeby uzupełniania czynnika chłodniczego. Wszystkie te czynności oczywiście należy 
zgłosić w systemie CRO.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Uzupełnianie czynnika R-410A nie jest objęte umową. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany 
Załącznika nr 1.1. do OPZ. 

3. Pytanie 3: 

„Występują zbieżne informacje odnośnie uzupełnienia czynnika chłodniczego w urządzeniach 
znajdujących się w budynku 404 - segment B przy ulicy 28 czerwca 1956 r.: 

"Systemy klimatyzacyjne VRV – Segment B" 
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(...) analiza pracy systemów pod względem ewentualnych ubytków czynnika chłodniczego (ewentualne 
uzupełnienie czynnika nie jest objęte umową) (...) 

"4.2 Jednostki zewnętrzne RWEYQ8T7Y1B i RWEYQ10T7Y1B (system VRV) 

(...) sprawdzenie ilości czynnika chłodniczego i ew. jego uzupełnienie (...)" 

Proszę o wyjaśnienie tej kwestii.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Uzupełnianie czynnika R-410A nie jest objęte umową. Zamawiający dokona odpowiedniej zmiany 
Załącznika nr 1.1. do OPZ. 

4. Pytanie 4: 

„W przypadku awarii urządzeń klimatyzacyjnych widnieje zapis: 

"Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania poniższych czynności: 

(...) 16. będzie pełnił pogotowie serwisowe, a w szczególności na własny koszt podejmie niezwłocznie 
wszelkie czynności zmierzające do przywrócenia prawidłowej pracy systemów (...)" 

Czy cena ofertowa obejmuje w takim wypadku wymiany części, uzupełnienie czynnika chłodniczego 
oraz roboczogodzinę serwisu spcjalistycznego, czy realizacja napraw będzie dokonywana na podstawie 
osobnego zlecenia?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z pkt. 1.4. OPZ: Przedmiot zamówienia nie obejmuje usuwania awarii powodujących 
konieczność wymiany czynnika chłodniczego, części lub podzespołów systemów/urządzeń (za 
wyjątkiem części eksploatacyjnych). W takich przypadkach Wykonawca sporządzi kalkulację kosztów 
usunięcia awarii, a Zamawiający po jej weryfikacji i akceptacji sporządzi oddzielne zlecenie na usunięcie 
awarii. 

5. Pytanie 5: 

„Czy usługa serwisu obejmuje 2 wieże chłodnicze EVAPCO LRW 30-5H zainstalowane w budynku przy 
ul. Za Bramką 1? Wieże nie są wyszczególnione w zestawieniu urządzeń na końcu 
"Załącznika_1_2_do_OPZ_serwis_klimatyzacji".” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Usługi serwisowe nie obejmują wież chłodniczych zainstalowanych w budynkach zlokalizowanych w 
Poznaniu przy ul. 28 Czerwca 1956 r. nr 404 i nr 406 oraz ul. Za Bramką 1. 

6. Pytanie 6: 

„Punkt 22. w ww. zestawieniu wyszczególnia łączną masę czynnika chłodniczego we wszystkich 
urządzeniach zamontowanych w budynku przy ul. Za Bramką 1?” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Podana ilość czynnika chłodniczego odnosi się do Zestawienia urządzeń wyszczególnionych w pkt. 19 i 
są to ilości wynikające z dokumentacji powykonawczej opracowanej przez wykonawcę – Konsorcjum: 
Aldesa Construcciones Polska sp. z o.o. (Lider konsorcjum) o Aldesa Construcciones S.A. (Konsorcjant). 

Zestawienie nie uwzględnia aranżacji wykonanych w okresie po oddaniu budynku do użytkowania w 
dniu 31.01.2017 r., które przedstawiają dokumentacje powykonawcze zawarte w Załączniku nr 1.5. do 
OPZ i które również są objęte Zamówieniem. 

7. Pytanie 7: 

„Zgodnie z §2 ust. 1 pkt 3) wzoru Umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania kwartalnych, 
półrocznych i rocznych przeglądów serwisowych i konserwacji systemów zainstalowanych w 
budynkach, których zakres określono w SWIZ oraz w OPZ. Z OPZ nie wynika obowiązek wykonywania 
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przeglądów kwartalnych. Uprzejmie prosimy o doprecyzowanie przez Zamawiającego czy Wykonawca 
także ma wykonywać przeglądy kwartalne a jeżeli tak to w jakich terminach, względnie Wykonawca 
prosi o usunięcie słowa ”kwartalnych” z treści §2 ust. 1 pkt 3) Umowy.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Wykonawca ma wykonywać przeglądy w terminach wskazanych w Załącznikach nr 1.1. do 1.3. do OPZ. 
Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

8. Pytanie 8: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §2 ust. 1 pkt 4) Umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: 

podjęcia działań serwisowych (w przypadku awarii) w terminie 24 godzin od chwili zgłoszenia przez 

upoważniony personel Zamawiającego w formie pisemnego zawiadomienia (e-mailem) lub w formie 

zawiadomienia telefonicznego (z późniejszym obligatoryjnym zawiadomieniem pisemnym – e-mailem), 

czas reakcji na podjęcia działań serwisowych nie dotyczy sobót oraz również dni ustawowo wolnych od 

pracy w rozumieniu ustawy z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy, 

Czas reakcji określony przez Zamawiającego we wzorze Umowy jako 6 godzin jest niewykonalny. 

Zaproponowany czas reakcji jako 24 godziny był honorowany przez Zamawiającego w poprzednich 

umowach zawieranych z Wykonawcą. Nadto, Wykonawca prosi o niewliczanie do czasu reakcji sobót i 

dni ustawowo wolnych od pracy.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

9. Pytanie 9: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §2 ust. 1 pkt 5) Umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: 

usunięcia awarii w najkrótszym możliwym czasie, jednak nieprzekraczającym 72 godziny po otrzymaniu 

zgłoszenia, poprzez naprawę lub wymianę wszystkich części, które uległy uszkodzeniu; w 

indywidualnych wypadkach termin ten może ulec zmianie za zgodą obu Stron Umowy. Koszt wymiany 

części lub podzespołu zostanie ustalony w oparciu o kalkulację kosztów usunięcia awarii przygotowaną 

przez Wykonawcę w odrębnej ofercie zgodnie z §2 ust. 3 poniżej. 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów umownych w tym zakresie, 

albowiem są one sprzeczne z postanowieniami OPZ, zgodnie z którym przedmiot zamówienia obejmuje 

m. in: 

Dokonywanie napraw i usuwanie usterek systemów i urządzeń oraz dokonywanie koniecznych 

regulacji ich działania na każde wezwanie Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo wskaże 

Zamawiającemu potrzebę wymiany części lub podzespołów, których stan techniczny może być 

przyczyną awarii. Wykonawca wskaże również Zamawiającemu wszelkie ewentualne potrzeby 

modernizacji systemów/urządzeń. Wskazania zostaną zawarte w treści protokołów zrealizowanych 

usług konserwacji, serwisu lub naprawy oraz odnotowane w kartach serwisowych systemów/urządzeń. 
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Zgodnie z OPZ przedmiot zamówienia nie obejmuje usuwania awarii powodujących konieczność 

wymiany czynnika chłodniczego, części lub podzespołów systemów/urządzeń (za wyjątkiem części 

eksploatacyjnych). W takich przypadkach Wykonawca sporządzi kalkulację kosztów usunięcia awarii a 

Zamawiający po jej weryfikacji i akceptacji sporządzi oddzielne zlecenie na usunięcie awarii. 

W związku z powyższym wzór Umowy jest w tym zakresie nieprecyzyjny, bowiem nie wynika z niego, 

co dokładnie wchodzi w zakres przedmiotu umowy a co winno stać się przedmiotem odrębnej oferty 

składanej przez Wykonawcę. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie postanowień 

umownych tak aby były spójne z OPZ, tzn. aby ze wzoru Umowy jasno wynikało, że przedmiot umowy 

nie obejmuje wymiany czynnika chłodniczego, części lub podzespołów systemów/urządzeń i że koszt 

wymiany ww. elementów będzie stanowił przedmiot odrębnej oferty.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

10. Pytanie nr 10: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §2 ust. 1 pkt 6) Umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: 

w przypadku wystąpienia uszkodzenia Wykonawca zapewnia 24 godzinny czas reakcji i usunięcie awarii 

w najkrótszym możliwym czasie, jednak nie przekraczającym 48 godzin po otrzymaniu zgłoszenia. Czas 

reakcji na usunięcie awarii nie dotyczy sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy w rozumieniu ustawy 

z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy,   

Czas reakcji określony przez Zamawiającego we wzorze Umowy jako 6 godzin jest niewykonalny. 

Zaproponowany czas reakcji jako 24 godziny był honorowany przez Zamawiającego w poprzednich 

umowach zawieranych z Wykonawcą. Nadto, Wykonawca prosi o niewliczanie do czasu reakcji sobót i 

dni ustawowo wolnych od pracy.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

11. Pytanie nr 11: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §2 ust. 1 pkt 7) Umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: 

Wykonawca usunie uszkodzenie, w jak najkrótszym możliwym czasie, poprzez naprawę i wymianę 

wszystkich części (lub oprogramowania), które uległy uszkodzeniu. W indywidualnych przypadkach 

termin ten może ulec zmianie za zgodą Stron, np. w przypadku braku części zamiennych u 

producenta/dystrybutora posiadanego przez Zamawiającego sprzętu, 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o doprecyzowanie zapisów umownych w tym zakresie, 

albowiem są one sprzeczne z postanowieniami OPZ, zgodnie z którym przedmiot zamówienia obejmuje 

m. in: 

Dokonywanie napraw i usuwanie usterek systemów i urządzeń oraz dokonywanie koniecznych 

regulacji ich działania na każde wezwanie Zamawiającego. Wykonawca każdorazowo wskaże 

Zamawiającemu potrzebę wymiany części lub podzespołów, których stan techniczny może być 
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przyczyną awarii. Wykonawca wskaże również Zamawiającemu wszelkie ewentualne potrzeby 

modernizacji systemów/urządzeń. Wskazania zostaną zawarte w treści protokołów zrealizowanych 

usług konserwacji, serwisu lub naprawy oraz odnotowane w kartach serwisowych systemów/urządzeń. 

Zgodnie z OPZ przedmiot zamówienia nie obejmuje usuwania awarii powodujących konieczność 

wymiany czynnika chłodniczego, części lub podzespołów systemów/urządzeń (za wyjątkiem części 

eksploatacyjnych). W takich przypadkach Wykonawca sporządzi kalkulację kosztów usunięcia awarii a 

Zamawiający po jej weryfikacji i akceptacji sporządzi oddzielne zlecenie na usunięcie awarii. 

W związku z powyższym wzór Umowy jest w tym zakresie nieprecyzyjny, bowiem nie wynika z niego, 

co dokładnie wchodzi w zakres przedmiotu umowy a co winno stać się przedmiotem odrębnej oferty 

składanej przez Wykonawcę. Wykonawca zwraca się z prośbą o doprecyzowanie postanowień 

umownych tak aby były spójne z OPZ, tzn. aby ze wzoru Umowy jasno wynikało, że przedmiot umowy 

nie obejmuje wymiany czynnika chłodniczego, części lub podzespołów systemów/urządzeń i że koszt 

wymiany ww. elementów będzie stanowił przedmiot odrębnej oferty.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

12. Pytanie nr 12: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §2 ust. 2 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

2. Utrzymanie sprawności systemu obejmuje:  

1) opiekę i kontrolę sprawności systemów i urządzeń, w technicznie niezbędnym zakresie,  

2) usuwanie usterek i szkód, diagnozowanie w przypadku awarii,  

3) udostępnienie potrzebnych do utrzymania sprawności urządzeń pomiarowych i kontrolnych oraz 

narzędzi specjalistycznych.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Do Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

13. Pytanie nr 13: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §2 ust. 3 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

Zamawiający zgłasza wszystkie usterki w pracy systemów Wykonawcy w dniach od poniedziałku do 

piątku w godzinach: 8:00 - 17:00. Wykonawca w ramach swojej umowy oceni nieprawidłowość pracy 

systemu/urządzenia i wskaże jednostkę odpowiedzialną za usterkę. W przypadku napraw poza 

zakresem umownym, do których zalicza się naprawy wymagające wymiany czynnika chłodniczego, 

części lub podzespołów systemów/urządzeń, Wykonawca złoży ofertę na naprawę, według bieżącego 

cennika usług świadczonych przez Wykonawcę, z uwzględnieniem rabatów określonych powyżej w 

Umowie i po akceptacji oferty przez Zamawiającego wykona na podstawie odrębnego zlecenia.  

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uzupełnienie wzoru Umowy o ww. postanowienia w 

zakresie dni o godzin zgłaszania usterek, co przyspieszy ich szybszą diagnozę i czas reakcji przez 

Wykonawcę. Nadto, Wykonawca ponownie wskazuje na problem nieprecyzyjności wzoru umowy w 
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zakresie braku doszczegółowienia jakie dokładnie czynności Wykonawcy stanowią przedmiot Umowy 

oraz jakie dodatkowe czynności powinny zostać objęte odrębną ofertą Wykonawcy (wymiana części, 

podzespołów etc.).  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

14. Pytanie nr 14: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §6 ust. 1 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

Zamawiający zobowiązany jest w miarę możliwości do terminowego zapewnienia Wykonawcy 

wszystkich informacji oraz dokumentów niezbędnych do wykonywania obowiązków Wykonawcy 

wynikających z Umowy.   

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą, aby Zamawiający każdorazowo zapewnił Wykonawcy 

dostęp do wszystkich informacji niezbędnych do wykonywania obowiązków umownych.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

15. Pytanie nr 15: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §8 ust. 4 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

Wynagrodzenie nie będzie zmieniane w toku realizacji przedmiotu Umowy i nie będzie podlegało 

waloryzacji oraz obejmuje pełne wynagrodzenie Usługodawcy Wykonawcy za wykonanie przedmiotu 

Umowy, z zastrzeżeniem §16 Umowy.  

Zmiana słowa „Usługodawcy” na „Wykonawcy” wynika z potrzeby ujednolicenia nomenklatury 

umownej i uprzedniego zdefiniowania podmiotu wykonującego przedmiot Umowy jako „Wykonawcy”, 

nie zaś „Dostawcy”. 

Godnie z postanowieniami wzoru Umowy, ma ona zostać zawarta na okres 36 miesięcy licząc od dnia 

jej zawarcia. Zgodnie z art. 142 ust. 5 ustawy Pzp, w przypadku zawarcia umowy na okres dłuższy niż 

12 miesięcy, musi ona zawierać w swej treści postanowienia o zasadach prowadzania odpowiednich 

zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy w przypadku zmiany: 

1)stawki podatku od towarów i usług, 

2)wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3)zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4)zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w 

ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez wykonawcę. 
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Takie postanowienia zostały zawarte w § 16 wzoru Umowy, zatem należy doprecyzować, że w 

niektórych okolicznościach wynagrodzenie należne Wykonawcy może ulec zmianie.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ. 

16. Pytanie nr 16: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §8 ust. 5 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

Płatność realizowana będzie w terminie 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo 

wystawionej przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego faktury VAT, przelewem na rachunek bankowy 

Usługodawcy Wykonawcy wskazany na fakturze VAT.  

Zmiana słowa „Usługodawcy” na „Wykonawcy” wynika z potrzeby ujednolicenia nomenklatury 

umownej i uprzedniego zdefiniowania podmiotu wykonującego przedmiot Umowy jako „Wykonawcy”, 

nie zaś „Dostawcy”. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ. 

17. Pytanie nr 17: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §8 ust. 8 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

WCWI upoważnia Usługodawcę Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez swojego podpisu.  

Zmiana słowa „Usługodawcy” na „Wykonawcy” wynika z potrzeby ujednolicenia nomenklatury 

umownej i uprzedniego zdefiniowania podmiotu wykonującego przedmiot Umowy jako „Wykonawcy”, 

nie zaś „Dostawcy”.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ. 

18. Pytanie nr 18: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §9 ust. 3 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

W przypadku opóźnień zwłoki w wykonaniu przez Wykonawcę innych obowiązków, wskazanych w 

niniejszej umowie, Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 200,00 

(słownie: dwieście złotych) za każdy taki przypadek z osobna. 

Obowiązujące przepisy prawa oraz ukształtowane w tym zakresie orzecznictwo sądów powszechnych 

a także Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, że kara umowna może być zastrzeżona na wypadek 

nienależytego wykonania bądź niewykonania zobowiązania, które wynika z winy strony zobowiązanej 

do zapłaty kary umownej. Kwestionowane jest w orzecznictwie obciążanie wykonawców karami 

umownymi w przypadku, gdy nie ponoszą winy w niewykonaniu bądź nienależytym wykonaniu 

zobowiązania.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ. 

19. Pytanie nr 19: 

„Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §9 ust. 4 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

W razie zwłoki w usunięciu nieusunięcia zgłoszonej wady w wyznaczonym lub ustalonym terminie lub 

w razie zawinionego nienależytego usunięcia zgłoszonej wady Zamawiający może żądać od 

Wykonawcy kary umownej w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto netto wskazanego w § 8 ust. 1 

Umowy za każdy dzień zwłoki.   

Obowiązujące przepisy prawa oraz ukształtowane w tym zakresie orzecznictwo sądów powszechnych 

a także Krajowej Izby Odwoławczej wskazuje, że kara umowna może być zastrzeżona na wypadek 

nienależytego wykonania bądź niewykonania zobowiązania, które wynika z winy strony zobowiązanej 

do zapłaty kary umownej. Kwestionowane jest w orzecznictwie obciążanie wykonawców karami 

umownymi w przypadku, gdy nie ponoszą winy w niewykonaniu bądź nienależytym wykonaniu 

zobowiązania.  

Nadto, standardem rynkowym jest zastrzeganie wysokości kar umownych od kwot netto, nie brutto. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ. 

20. Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §9 ust. 5 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

Zapłata przez Usługodawcę Wykonawcę zastrzeżonych na rzecz WCWI kar umownych nie wyłącza 

uprawnienia WCWI do dochodzenia od Usługodawcy Wykonawcy na zasadach ogólnych 

odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar, z tym jednak zastrzeżeniem, że 

całkowita, łączna odpowiedzialność Wykonawcy z jakiegokolwiek tytułu na podstawie lub w związku z 

niniejszą Umową, w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy będzie 

ograniczona do kwoty netto, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy. Żadna ze Stron nie odpowiada wobec 

drugiej Strony z tytułu utraconych korzyści. 

Zmiana słowa „Usługodawcy” na „Wykonawcy” wynika z potrzeby ujednolicenia nomenklatury 

umownej i uprzedniego zdefiniowania podmiotu wykonującego przedmiot Umowy jako „Wykonawcy”, 

nie zaś „Dostawcy”. 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o zaakceptowanie limitu odpowiedzialności Wykonawcy 

względem Zamawiającego. Jest to standardowy zapis w umowach zawieranych z udziałem Wykonawcy 

i podyktowany jest polityką korporacyjną przyjętą w spółkach z grupy […]. Nadto, limit 

odpowiedzialności obowiązywał także w innych umowach zawieranych przez Zamawiającego i 

Wykonawcę.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

21. Pytanie nr 21: 
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Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §9 ust. 6 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

WCWI uprawnione jest do potrącenia wymagalnych naliczonych kar umownych z Wynagrodzenia, na 

co Usługodawca Wykonawca wyraża nieodwołalną zgodę.  

Możliwość potrącania jedynie wymagalnych wierzytelności wynika z przepisów prawa (art. 498 

Kodeksu cywilnego), zatem Wykonawca prosi o uwzględnienie ww. zmiany. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

22. Pytanie nr 22: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §9 ust. 7 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

W razie wypowiedzeniae Umowy przez którąkolwiek ze Stron z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy lub wypowiedzenia Umowy z winy Wykonawcy ze skutkiem natychmiastowym w 

okolicznościach wskazanych w Umowie Zamawiający może żądać od Wykonawcy zapłaty kary 

umownej w wysokości 10% 20% określonego w Umowie Wwynagrodzenia netto. 

Wykonawca zwraca się z prośbą o zmniejszenie wysokości kary umownej w opisanym powyżej 

przypadku. Wartość kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy w postaci 10% 

wynagrodzenia umownego jest ogólnie przyjętym standardem rynkowym. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

23. Pytanie nr 23: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie z §9 Umowy ustępu 8 o treści: 

Zapłata którejkolwiek z kar umownych wskazanych w Umowie nie wyłącza możliwości dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania przewyższającego kary umowne.   

Powyższe postanowienie zawarte w ustępie 8 §9 Umowy stanowi powtórzenie analogicznego 

postanowienia znajdującego się w §9 ust. 5 wzoru Umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ. 

24. Pytanie nr 24: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §9 ust. 9 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu wymagalną karę umowną w terminie wskazanym w stosownym 

pisemnym wezwaniu do zapłaty nie krótszym niż 3 (słownie: trzy) a niż nie dłuższym niż 14 (słownie: 

czternaście) dni od daty doręczenia Wykonawcy tego wezwania z żądaniem zapłacenia kary, a w razie 

opóźnienia w zapłacie Zamawiający wymagalnej kary umownej może potrącić należną mu karę z 

dowolnej należności przysługującej Wykonawcy względem Zamawiającemu, na co Wykonawca wyraża 

bezwarunkową i nieodwoływalną zgodę. 
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Możliwość potrącania jedynie wymagalnych wierzytelności wynika z przepisów prawa (art. 498 

Kodeksu cywilnego), zatem Wykonawca prosi o uwzględnienie ww. zmiany. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej zmiany treści SIWZ. 

25. Pytanie nr 25: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §9 ust. 10 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z tytułu kar umownych 

określonych w umowie wynosi 10% kwoty netto wynagrodzenia, o której mowa w § 8 ust. 1 Umowy 

39.000,00 złotych. 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o określenie limitu kar na poziomie 10% wynagrodzenia 

netto, co jest miarodajne. Kwota 39.000,00 zł jest dla Wykonawcy niezrozumiała.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

W związku ze zmianą związaną z udzieleniem odpowiedzi na pytanie 22 Zamawiający dokona 

stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

26. Pytanie nr 26: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §11 ust. 2 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

W ramach udzielanej gwarancji jakości Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego usunięcia 

zgłoszonej wady nie później jednak niż w terminie 3 dni roboczych od chwili zawiadomienia na adres 

email: […] pod warunkiem dostępności części zamiennych lub w terminie wspólnie uzgodnionym przez 

Strony. Brak usunięcia zgłoszonej wady w terminie lub nienależyte usunięcie zgłoszonej wady uprawnia 

Zamawiającego do nałożenia na Wykonawcę kary umownej zgodnie z postanowieniami § 9. 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie ww. zmiany, w przeciwnym wypadku 

dotrzymanie terminu 3 dni roboczych będzie niemożliwe do zrealizowania. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

27. Pytanie nr 27: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w §11 Umowy ustępu 5 o następującej treści: 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody w przypadku, gdy są one spowodowane 

niewłaściwą konserwacją, nieprawidłowym montażem, nieprawidłowym użytkowaniem, lub 

ingerencją osób trzecich w urządzenia bez upoważnienia Wykonawcy, zastosowaniem 

nieodpowiednich materiałów eksploatacyjnych lub nieprzestrzeganiem innych zaleceń dotyczących 

użytkowania i obsługi. 

I tym samym zmianę numeracji kolejnych ustępdów §11 wzoru Umowy. 
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Powyższe podyktowane jest koniecznością doprecyzowania, że Wykonawca nie może ponosić 

odpowiedzialności za ww. działania, w tym działania osób nielegitymujących się upoważnieniem 

Wykonawcy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie z art. 471§1 KC Dłużnik (w tym przypadku wykonawca - przyp aut.) obowiązany jest do 

naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik 

odpowiedzialności nie ponosi.  

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

28. Pytanie nr 28: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §11 ust. 7 (przed dodaniem nowego ustępu 5 był to ustęp 

6) Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

Wykonawca bierze pełną odpowiedzialność za pracę swojego personelu i wszystkich zatrudnianych 

przez siebie podwykonawców z zastrzeżeniem § 9 ust. 5 Umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

29. Pytanie nr 29: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w §11 Umowy ustępu 8 o następującej treści: 

Wykonawca nie będzie obciążany karami umownymi ani nie będzie ponosił odpowiedzialności 

odszkodowawczej na podstawie lub w związku z niniejszą Umową, jeżeli do niewykonania lub 

nienależytego wykonania umowy doszło z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność 

Zamawiający lub z powodu działania Siły Wyższej w rozumieniu § 17 Umowy. 

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o dodanie ww. ustępu i zwraca uwagę na konieczność 

uzupełnienia wzoru Umowy o postanowienia dotyczące siły wyższej, zwłaszcza w kontekście 

aktualnych wydarzeń w kraju i na świecie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zgodnie ze zmienionymi postanowieniami treści umowy w wyniku zadanych przez Wykonawcę pytań 

należy wskazać, że kary umowne przewidziane umową kary umowne będą naliczane wykonawcy 

wyłącznie w sytuacjach przez niego zawinionych. 

Jak wskazuje się w orzecznictwie, art. 471 KC nie jest źródłem obowiązku spełnienia świadczenia 

wzajemnego, lecz stanowi podstawę odpowiedzialności odszkodowawczej. Wskazać należy, że jeżeli 

niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy przez wykonawcę jest spowodowane siłą wyższą, 

wyłączona jest odpowiedzialność wykonawcy z tego tytułu. 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 
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30. Pytanie nr 30: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę treści §12 Umowy i zastąpienie go następującą treścią: 

1. Wykonawca udziela niewyłącznej i nieprzenoszalnej licencji, na okres obowiązywania niniejszej 

Umowy do korzystania utworów, w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i 

prawach pokrewnych, w postaci rysunków technicznych (dalej „Licencja”), będących rezultatami pracy 

Wykonawcy przy wykonaniu niniejszej Umowy, o ile powstały w celu wykonania przedmiotu niniejszej 

Umowy (dalej „Utwory”). Wspomniana licencja uprawnia Zamawiającego do korzystania z Utworów 

na następujących polach eksploatacji: prawo do utrwalenia, zwielokrotnienie dowolną techniką, 

wprowadzenie do pamięci komputera. 

2. Wynagrodzenie ustalone w § 8 Umowy obejmuje także wynagrodzenie z tytułu udzielonej Licencji, o 

której mowa w ust. 1 powyżej.  

Powyższe jest podyktowane specyfiką przedmiotu Umowy. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 

31. Pytanie nr 31: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §14 ust. 2 Umowy i nadanie mu następującego brzmienia: 

Wykonawcy przysługuje prawo wypowiedzenia Umowy z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia w 

przypadku nie wywiązywania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty wynagrodzenia przez okres 

co najmniej dwóch pełnych okresów rozliczeniowych i nie uiszczenia w całości zaległego wynagrodzenia 

w terminie 14 30 dni od otrzymania od Wykonawcy pisemnego wezwania do uiszczenia całości 

zaległego wynagrodzenia.  

Wykonawca wskazuje, że powyższy 30 dniowy termin jest bardzo długi w kontekście 3-miesięcznego 

okresu wypowiedzenia, dlatego prosi o uwzględnienie ww. zmiany. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zmawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

32. Pytanie nr 32: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §16 ust. 1 pkt 1) Umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: 

ograniczenia przez Zamawiającego zakresu wykonywanego Przedmiotu Umowy z przyczyn, których nie 

można było przewidzieć w chwili zawierania Umowy. Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej 

zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanego zakresu Przedmiotu Umowy po uprzednim 

ustaleniu zakresu takiej zmiany z Wykonawcą i uzyskaniu jego zgody,   

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie ww. zmiany, ponieważ dokonując kalkulacji 

oferty oczekuje on określonego zysku wynikającego z faktu zawarcia umowy z Zamawiającym tym 

samym arbitralna decyzja Zamawiającego w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 
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Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie może generować po stronie Wykonawcy nadmierne ryzyko 

biznesowe. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pragnie wskazać, że każda zmiana umowy wymaga uzyskania zgody obu stron umowy. 

Zmawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

33. Pytanie nr 33: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §16 ust. 1 pkt 2) Umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: 

ograniczenia przez Zamawiającego zakresu Zamówienia w razie rezygnacji Zamawiającego z realizacji 

części Zamówienia (np. sprzedaży obiektu, w którym świadczone są usługi objęte Zamówieniem). 

Wynagrodzenie umowne ulegnie odpowiedniej zmianie proporcjonalnie do wartości niewykonanej 

części Zamówienia po uprzednim ustaleniu zakresu takiej zmiany z Wykonawcą i uzyskaniu jego zgody,   

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o uwzględnienie ww. zmiany, ponieważ dokonując kalkulacji 

oferty oczekuje on określonego zysku wynikającego z faktu zawarcia umowy z Zamawiającym tym 

samym arbitralna decyzja Zamawiającego w zakresie zmiany wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy poprzez jego zmniejszenie może generować po stronie Wykonawcy nadmierne ryzyko 

biznesowe. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający pragnie wskazać, że każda zmiana umowy wymaga uzyskania zgody obu stron umowy. 

Zmawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

34. Pytanie nr 34: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §16 ust. 1 pkt 3) Umowy i nadanie mu następującego 

brzmienia: 

zmiany wynagrodzenia brutto, określonego w § 8 11 ust. 1 2 Umowy, w następstwie zmiany przepisów 

o podatku od towarów i usług (VAT) ,   

Powyższa zmiana jest konieczna, ponieważ odniesienie do §11 ust. 2 jest wadliwe. Wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy została bowiem określona w §8 ust. 1 wzoru Umowy.  

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści SIWZ. 

35. Pytanie nr 35: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na wprowadzenie do treści Umowy §17 o następującej treści: 

§ 17. SIŁA WYŻSZA 

1. Żadna ze Stron nie będzie odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich 

zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeżeli jest to spowodowane wystąpieniem okoliczności 

siły wyższej, za którą Strony uznają w szczególności (ale nie wyłącznie): klęski żywiołowe, pożary, 
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powodzie, trzęsienia ziemi, pandemie, stany epidemiczne lub epidemie (w tym w szczególności 

epidemię wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19), działania wojenne, strajki, blokady, 

przerwy w dostawie mediów (energii elektrycznej, wody), katastrofy morskie lub komunikacyjne 

wynikające z klęski żywiołowej, rewolucje, powstania, bunty, rozruchy społeczne lub niepokoje 

społeczne, wojnę domową, konfiskatę, zarekwirowanie, przejęcie lub zniszczenie przez władze 

publiczne lub wszelkie inne okoliczności lub przyczyny niezależne od Stron (Siła Wyższa). Jeżeli Siła 

Wyższa spowoduje niewykonania lub nienależyte wykonania umowy przez którąkolwiek ze Stron: 

a) Strona ta niezwłocznie zawiadomi drugą Stronę na piśmie lub w inny możliwy sposób o 

powstaniu i ustaniu działania Siły Wyższej; 

b) Strony przez cały czas trwania Siły Wyższej będą dokładały wszelkich starań mających na celu 

ograniczenie jej skutków; 

c) Strony uzgodnią sposób postępowania wobec tego zdarzenia. 

2. Jeżeli Siła Wyższa spowoduje niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań z niniejszej 

Umowy przez którąkolwiek ze Stron przez okres przekraczający 30 dni, wówczas każda ze Stron jest 

uprawniona do odstąpienia od umowy w części, w stosunku do niewykonanej części umowy, w terminie 

90 dni od momentu wystąpienia Siły Wyższej. W takim wypadku Zamawiający ma obowiązek zwrotu 

wszelkich udokumentowanych kosztów, jakie poniósł Wykonawca w związku z wykonywaniem umowy 

do czasu złożenia oświadczenia o odstąpieniu.  

Powyższe jest podyktowane z ogłoszeniem w dniu 20 marca 2020 r. na terytorium RP stanu epidemii, 

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (powodującego chorobę Covid-19) i sytuacją 

kryzysową panującą na terytorium RP. W obecnej sytuacji oraz problemów z terminowością 

wykonywania umów przez kontrahentów, wprowadzenie ww. postanowienia umownego w ocenie 

Wykonawcy jest nieodzowne, dlatego Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie do 

wzoru Umowy ww. postanowienia. 

W przypadku uwzględnienia ww. postulatu Wykonawcy, zmianie ulegnie dalsza numeracja paragrafów 

w Umowie. 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający wprowadzi stosowne przesłanki zmiany umowy w związku wystąpieniem siły wyższej,  

w szczególności wskazując epidemię wirusa SARS-CoV-2 powodującego chorobę Covid-19 jako siłę 

wyższą. 

36. Pytanie nr 36: 

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę §18 ust. 2 Umowy (przed dodaniem nowej treści §17 

wskazany w niniejszym pytaniu §18 miał numer 17) i nadanie mu następującego brzmienia: 

Wszelkie spory pojawiające się poza lub w związku z niniejszą Umową będą ostatecznie rozstrzygane 

przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego strony pozwanej.   

Powyższa propozycja podyktowana jest ogólnymi zasadami wynikającymi z Kodeksu postępowanie 

cywilnego.   

Odpowiedź Zamawiającego: 
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Zgodnie z art. 46§1 KPC Strony mogą umówić się na piśmie o poddanie sądowi pierwszej instancji, który 

według ustawy nie jest miejscowo właściwy, sporu już wynikłego lub sporów mogących w przyszłości 

wyniknąć z oznaczonego stosunku prawnego.  

Zamawiający podtrzymuje postanowienia treści SIWZ. 
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