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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego pod nazwą: Rozwój i administracja systemów informatycznych GUGiK. 

 

 

 

 

 WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - 

Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.) przekazuje treść zapytania 

wraz z wyjaśnieniami oraz zmianę treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

Pytanie nr 1 

Rozdział VII, pkt. 2 ppkt.3) ust. a) 

 

„Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert (a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) wykonania z należytą starannością:   

jednej usługi polegającej na zaprojektowaniu, wykonaniu i wdrożeniu systemu teleinformatycznego, 

wykorzystującego rozwiązania GIS związanego z przechowywaniem i udostępnianiem danych 

przestrzennych, przy czym wartość tej usługi nie może być mniejsza niż 2 000 000,00 PLN brutto, w 

tym wartość rozwiązania (modułu) GIS nie może być mniejsza niż 1 000 000 PLN brutto; „ 

 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuści wykazanie doświadczenia z okresu ostatnich 5 lat? 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, iż pozostawia dotychczasowe zapisy treści SIWZ bez zmian. 

 

Pytanie nr 2 

Dotyczy: odpowiedniej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy (§ 6 ust. 12-16).  

 



W myśl art. 142 ust. 5 ustawy p.z.p. umowa zawarta na okres dłuższy niż 12 miesięcy zawiera 

postanowienia o zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego 

wykonawcy w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 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. 

 

Wprowadzenie powyższego przepisu do ustawy p.z.p. miało na celu przeciwdziałanie negatywnym 

następstwo wzrostu po stronie wykonawców kosztów realizacji zamówień udzielonych na okres 

dłuższy niż 12 miesięcy, wynikających ze zmian przepisów prawa (tak również KIO w Wyroku z dnia 

16 marca 2015 r., KIO 413/15).  

 

1. Automatyzm zasad wprowadzania zmian.  

 

Mając na uwadze wypracowane dotychczas orzecznictwo KIO wskazać należy, że jakkolwiek 

ustawodawca nie sprecyzował w jaki sposób zamawiający zobowiązani są określić zasady 

wprowadzenia odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, to wskazując na treść wyroku 

Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 16 marca 2015 r., KIO 413/15, cyt. „Ze względu na konieczność 

zapewnienia stabilności stosunków gospodarczych przyjąć należy, ze owe zasady powinny 

precyzować kwestie waloryzacji wynagrodzenia na tyle, żeby w toku realizacji umowy strony nie 

toczyły sporów w tym zakresie, bądź dopiero wówczas rzeczywiście ustalały stosowne zasady.” i dalej 

„umowę w sprawie zamówienia publicznego zawierana po dniu 19 października 2014 r. powinien 

cechować pewien automatyzm rozumiany w ten sposób, ze o ile zaistnieje jedna z okoliczności z art. 

142 ust. 5 pkt 1-3 Pzp, to uruchomiona zostanie przewidziana w kontrakcie procedura waloryzacji 

wynagrodzenia, która przebiegać będzie według określonych w niej zasad.”. 

 

Tym samym poprzestanie na określeniu w treści SIWZ, że Zamawiający przewiduje „możliwość”, czy 

też „dopuszcza” wprowadzenie zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadkach 

opisanych w art. 142 ust. 5 pkt 1-3 p.z.p. nie jest wystarczające dla wypełnienia obowiązku 

wynikającego z treści art. 142 ust. 5 p.z.p., to jest nie określa zasad wprowadzenia odpowiednich 

zmian, co wymusza konieczność modyfikacji treści SIWZ, poprzez wprowadzenie zasad (procedur) 

postępowania przez Strony.  

 

2. Odpowiednia zmiana wysokości wynagrodzenia.  

 

Zgodnie z treścią art. 142 ust. 5 Ustawa prawo zamówień publicznych zawiera postanowienia o 

zasadach wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego wykonawcy, nie 

precyzując jednocześnie co ustawodawca rozumie pod pojęciem „odpowiedniej zmiany” 

wynagrodzenia należnego wykonawcy.  

 

Wskazać w tym miejscu należy na stanowisko KIO wyrażone w wyroku z dnia 16 marca 2015 r., 

wydanym pod sygn. akt 413/15, zgodnie z którym cyt. „Użyte w komentowanym przepisie określenie 

„odpowiednie zmiany wysokości wynagrodzenia” należy bowiem tłumaczyć, jako „adekwatne”, czy 

„wprost proporcjonalne” do zmian wprowadzonych w określonych przepisach prawa”. 

 

Jednocześnie kwestię rozumienia pojęcia „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” precyzuje art. 1 pkt 

2 wchodzącej w życie 28 sierpnia 2015 r. Ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o 

zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń 

społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1153), zgodnie z którym w razie zmiany 



wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z 

dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 1679, z 

2004 r. Nr 240, poz. 2407 oraz z 2005 r. Nr 157, poz. 1314) cyt. „przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego 

wynikających z podwyższenia wynagrodzeń poszczególnych pracowników biorących udział w 

realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do 

wysokości wynagrodzenia minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej 

części, w przypadku osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat”, zaś w razie zmiany 

zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, cyt. „przez pojęcie „odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy zamówienia publicznego oraz 

drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej łączącej wykonawcę zamówienia 

publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej, wynikających z konieczności 

odprowadzenia dodatkowych składek od wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na 

podstawie innej umowy cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą 

działalności gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie 

wejścia w życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych 

osób”. 

 

3. Wejście w życie zmiany wysokości wynagrodzenia. 

 

Wykonawca na wstępie wskazuje, że zgodnie z treścią Wyroku Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 9 

marca 2015 r., sygn. akt KIO 346/15, Izba nakazała Zamawiającemu dodanie do SIWZ postanowienia 

o treści „Zmiana wysokości wynagrodzenia obowiązywać będzie od dnia wejścia w życie zmian.”.  

 

Podobnie zgodnie z treścią art. 1 wchodzącej w życie 28 sierpnia 2015 r. Ustawy z dnia 25 czerwca 

2015 r. o zmianie ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz ustawy o zmianie 

ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2015, poz. 1153) 

cyt. „Zmiana umowy (...) może nastąpić po wejściu w życie przepisów będących przyczyną 

waloryzacji”.  

 

Wnioski. 

 

Wobec powyższego Wykonawca wnosi w wprowadzenie przez Zamawiającego do SIWZ 

następujących postanowień umownych: 

1) Każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących zmian 

stawki podatku od towarów i usług, wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę lub zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, może zwrócić się do drugiej strony o 

wprowadzenie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na 

koszty wykonywania przez wykonawcę zamówienia publicznego. Po złożeniu wniosku Strony 

dokonają odpowiedniej zmiany wynagrodzenia, z mocą obowiązującą od dnia wejścia w życie 

przepisów będących przyczyną waloryzacji.   

2) W razie zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie art. 

2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę przez 

pojęcie „odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów 

wykonawcy zamówienia publicznego wynikających z podwyższenia wynagrodzeń 

poszczególnych pracowników biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w 

momencie wejścia w życie zmiany, części zamówienia, do wysokości wynagrodzenia 

minimalnego obowiązującej po zmianie przepisów lub jej odpowiedniej części, w przypadku 

osób zatrudnionych w wymiarze niższym niż pełen etat. 



3) W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu 

lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, przez pojęcie 

„odpowiedniej zmiany wynagrodzenia” należy rozumieć sumę wzrostu kosztów wykonawcy 

zamówienia publicznego oraz drugiej strony umowy o pracę lub innej umowy cywilnoprawnej 

łączącej wykonawcę zamówienia publicznego z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, wynikających z konieczności odprowadzenia dodatkowych składek od 

wynagrodzeń osób zatrudnionych na umowę o pracę lub na podstawie innej umowy 

cywilnoprawnej zawartej przez wykonawcę z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności 

gospodarczej, a biorących udział w realizacji pozostałej do wykonania, w momencie wejścia w 

życie zmiany, części zamówienia przy założeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osób. 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zagadnienia wskazane w powyższym zapytaniu dotyczące art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych Zamawiający zawarł w § 6 ust. 12 Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ. 

Powyższe postanowienia Zamawiający uznaje za wystarczające i nie widzi potrzeby zmian w 

przedmiotowym zakresie. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż pozostawia dotychczasowe zapisy treści SIWZ 

bez zmian. 

 

Pytanie nr 3 

Dotyczy: § 7 projektu umowy – Kary umowne.  

 

Pytanie. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy Zamawiający dostosuje treść SIWZ do postanowień 

powszechnie obowiązującego prawa, w tym treści art. 14 p.z.p. i art. 139 p.z.p. w zw. z art. 476 i 471 

Kodeksu cywilnego – poprzez modyfikację aktualnie opisanych w § 28 wzoru umowy zasad 

obciążania Wykonawcy karami umownymi, poprzez ustalenie możliwości ich naliczania w przypadku 

zwłoki wykonawcy, nie zaś opóźnienia jak to jest obecnie.  

 

Postanowienia przewidujące naliczenie kar umownych w przypadku opóźnienia pozostają w 

sprzeczności z zasadami odpowiedzialności kontraktowej przewidzianej w art. 471 k.c. Ponieważ 

opóźnienie jest następstwem okoliczności niezależnych od Wykonawcy, może nastąpić z przyczyny, 

za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, co mogłoby doprowadzić do sytuacji, w której 

wykonawca byłby obciążony karą za nieterminowe wykonanie zobowiązania z przyczyn od 

Wykonawcy niezależnych.  

 

Wykonawca sygnalizuje, że art. 476 k.c. rozróżnia dwa rodzaje opóźnień w wykonaniu zobowiązań 

przez dłużnika: opóźnienie zwykłe oraz opóźnienie kwalifikowane czyli zwłokę. Z opóźnieniem 

zwykłym mamy do czynienia wówczas, gdy brak spełnienia świadczenia w określonym terminie przez 

dłużnika nastąpił z przyczyn od niego niezależnych, za zaistnienie których nie ponosi on 

odpowiedzialności. Z opóźnieniem kwalifikowanym, czyli ze zwłoką, mamy do czynienia wówczas, 

gdy dłużnik nie wykonał swoich zobowiązań na skutek okoliczności, za które ponosi 

odpowiedzialność, czyli z reguły przez niego zawinionych. 

 

Wskazać w tym miejscu należy na stanowisko Krajowej Izby Odwoławczej, wyrażone w wyroku KIO 

z dnia 21 maja 2014 r., sygn. KIO 924/14, zgodnie z którym Izba wskazała, że instytucja kar 

umownych zgodnie ze stanowiskiem wyrażanym w bogatym orzecznictwie SN wiąże się z 

niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem zobowiązań w zwykłym wymiarze. Jak stwierdzono 



ponadto w wyroku Sądu Najwyższego z dnia z dnia 21 września 2007 r. (sygn. akt: V CSK 139/07): 

„Zgodnie z art. 383 § 1 i art. 384 § 1 k.c., zastrzeżona przez strony stosunku obligacyjnego kara 

umowna należy się wierzycielowi tylko wtedy, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie 

zobowiązania jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność (art. 471 

k.c.)”, co oznacza, że kara umowna zastrzeżona na wypadek nieterminowego spełnienia świadczenia 

należy się jedynie w razie zwłoki dłużnika (476 k.c.), nie przysługuje natomiast, jeżeli dłużnik obali 

wynikające z art. 471 in fine k.c. domniemanie, iż opóźnienie w spełnieniu świadczenia jest 

następstwem okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność. W przywoływanym wyroku KIO uznało, 

że zamawiający winien ustalić obowiązek zapłaty kar umownych w przypadku zwłoki wykonawcy. 

 

Podobnie Krajowa Izba Odwoławcza w Wyroku z dnia 14 marca 2012 r., sygn. KIO 399/12.  

 

Mając na uwadze powyższe Wykonawca wnosi o zastąpienie wszystkich kar umownych za opóźnienie 

karami umownymi za zwłokę. 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę przesłanki naliczenia kar umownych z „opóźnienia”  na 

„zwłokę”. Dla Zamawiającego istotne jest, aby przedmiot umowy został wykonany nie tylko w 

określony sposób, ale również w ustalonym terminie. Natomiast użycie w treści Umowy pojęcia 

zwłoki, zamiast opóźnienia ma daleko idące konsekwencje dla określenia należnych Zamawiającemu 

kar umownych. Opóźnienie i zwłoka oraz związane z nimi skutki dla stron umowy regulują przepisy 

kodeksu cywilnego. Określeń  tych  nie należy używać zamiennie. Opóźnienie to każdy przypadek 

niewykonania zobowiązania w terminie, a zwłoka to szczególny przypadek opóźnienia jako działania 

lub zaniechania zawinionego. Działanie zawinione to działanie, za które strona ponosi 

odpowiedzialność. Sytuacja Zamawiającego z tytułu zwłoki bądź tylko opóźnienia po stronie 

Wykonawcy znacznie się różni, w szczególności jeśli chodzi o ciężar dowodu. W obu przypadkach 

mamy do czynienia z nieterminowością wykonania przyjętych  zobowiązań wynikających z umowy. 

Jednak zwłoki, czasem nazywanej opóźnieniem kwalifikowanym, dopuszcza się tylko ten dłużnik, 

który nie wykonał umowy w terminie z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego 

zależnych, w przeciwieństwie do tzw. opóźnienia zwykłego, które następuje już wówczas, gdy termin 

nie zostanie dotrzymany z przyczyn niezależnych od opóźniającego się. Zatem w przypadku „zwłoki” 

to Zamawiający musi wykazać winę Wykonawcy. Natomiast w przypadku „opóźnienia” Wykonawca 

nie będzie mógł uwolnić się z odpowiedzialności i zapłaty kar umownych z powodu braku winy. 

Zatem działanie Zamawiającego było świadomie i zgodne z kodeksem cywilnym. W celu 

zminimalizowania odpowiedzialności Wykonawcy na zasadzie ryzyka, Zamawiający wprowadził w 

§ 7 ust. 8 wyraźnie ograniczenie, iż „Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu nienależytego 

wykonania lub nie wykonania Umowy, w tym związana z opóźnieniem, skutkująca w szczególności 

obowiązkiem zapłaty kar umownych, wyłączają jedynie zdarzenia losowe związane z działaniem siły 

wyższej lub zawinione przez Zamawiającego. 

W związku z powyższym Zamawiający informuje, iż pozostawia dotychczasowe zapisy treści SIWZ 

bez zmian. 

 

Pytanie nr 4 

Dotyczy: § 8 ust. 7 projektu umowy. 

Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że obowiązek zdeponowania kodów źródłowych nie dotyczy 

Oprogramowania Standardowego. 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 



 

Odpowiedź: 

Zamawiający w § 8 ust. 7 projektu umowy posługuje się pojęciem „Oprogramowanie”. Definicja 

Oprogramowania zamieszczona jest w § 1 projektu umowy, w którym Zamawiający rozdzielił pojęcia 

„Oprogramowanie” (pkt 21) oraz „Oprogramowanie Standardowe” (pkt 20). 

W związku z powyższym Zamawiający potwierdza, że obowiązek zdeponowania kodów źródłowych 

nie dotyczy Oprogramowania Standardowego. 

 

Jednocześnie Zamawiający działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść 

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia w zakresie terminu składania i otwarcia ofert: 

 

Zmiana w Rozdziale XIII ust. 1 i 3 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia  

Jest:  

1.Termin składania ofert upływa w dniu 12.11.2018 r. o godz. 12:00.  

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 12.11.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.  

 

Winno być:  

1. Termin składania ofert upływa w dniu 15.11.2018 r. o godz. 12:00.  

… 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.11.2018 r. o godz. 12:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108.  

 

W skutek przedmiotowych zmian Zamawiający dokonał zmiany ogłoszenia o zamówieniu.  

 

 
 

 

GŁÓWNY GEODETA KRAJU 

/-/ 

dr hab. inż. Waldemar Izdebski 


