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Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu
nieograniczonego pod nazwą: Dostawa sprzętu i oprogramowania na potrzeby
infrastruktury SIG wraz z usługami rozszerzonej gwarancji.

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI
SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA
Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym”
działając na podstawie przepisów art. 135 oraz 137 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo
zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129) przekazuje treść pytań wraz z wyjaśnieniami
treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ):
Pytanie nr 1:
1. Termin dostawy i termin związania ofertą
Zamawiający oczekuje terminu związania ofertą do 2022-01-16 (SWZ rozdział XI pkt 1) a zarazem
oczekuje terminu dostawy sprzętu i oprogramowania do 2021-12-21 (SWZ rozdział V pkt 1). Prośba
o doprecyzowanie intencji zamawiającego, ponieważ formularz ofertowy nie zawiera elementów
opcjonalnych, które mogłyby wymagać dłuższego związania ofertą, niż oczekiwany termin dostaw.
Jakiego terminu dostaw oczekuje Zamawiający?
Odpowiedź:
Zamawiający wyznaczył termin związania ofertą zgodnie z art. 220 ustawy Pzp, tj. nie dłuższy niż
90 dni od dnia upływu terminu składania ofert określając w dokumentach zamówienia termin
związania ofertą przez wskazanie daty.
Termin dostawy jest natomiast jednoznacznie określony w Rozdziale V pkt 1 SWZ.
Pytanie nr 2:
2. Wykonawca wnosi o zmianę § 3 ust. 7 wzoru umowy poprzez nadanie mu następującego,
zmienionego brzmienia:
„W przypadku niedochowania przez Wykonawcę terminów wynikających z OPZ oraz protokołu
przejściowego, o którym mowa w ust. 6, Zamawiający będzie mógł odstąpić od Umowy w terminie
30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, pod warunkiem uprzedniego bezskutecznego
wezwania Wykonawcy do terminowej realizacji Umowy poprzez wyznaczenie mu odpowiedniego
terminu, nie krótszego niż 7 dni na zaniechanie naruszeń. Dopiero bezskuteczny upływ terminu

wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w zdaniu poprzednim uprawniać będzie Zamawiającego
do odstąpienia od Umowy.”
Wykonawca zmianę motywuje faktem, że wspólną, najważniejszą intencją Stron każdej umowy jest
realizacja określonego celu. Aby jego zrealizowanie było więc możliwe, potrzebna jest współpraca
Stron, która przejawiać się powinna również jako dopuszczenie możliwości odstąpienia od Umowy w
ostateczności. W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o zmianę zapisu na proponowany kształt.
Odpowiedź:
Sytuacja, której dotyczy powyższe pytanie związana jest ze stwierdzeniem niedochowania terminów
w wykonaniu przedmiotu umowy lub terminu wynikającego z protokołu przejściowego. Odstąpienie
od umowy stanowi tylko uprawnienie Zamawiającego, a nie obowiązek. Jeżeli Wykonawca w ramach
współpracy wyjaśni Zamawiającemu przyczyny niedochowania terminów, o których mowa powyżej
i przedstawi realny termin dostawy, Zamawiający nie musi skorzystać z prawa do odstąpienia od
umowy. Nie jest zasadne zatem wprowadzania odrębnego postanowienia obligującego
Zamawiającego do uprzedniego wezwania Wykonawcy i wyznaczania dodatkowego terminu.
Pytanie nr 3:
3. Wykonawca wnosi o zmianę § 6 ust. 1 pkt 1), 2) i 5) wzoru umowy poprzez zmianę „opóźnienia”
na „zwłokę”, a w konsekwencji usunięcie § 6 ust. 7.
Przedmiotowe postępowanie prowadzone jest na mocy ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo
zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2021, poz. 1129). Ustawa ta wprowadziła rejestr klauzul
abuzywnych, które nie mogą znajdować się w umowach zawieranych w ramach nowej ustawy. Jedna
z nich, wskazana w art. 433 pkt 1 dotyczy kar za opóźnienie. Zgodnie z nią nie jest możliwe nakładanie
odpowiedzialności wykonawcy za opóźnienie, chyba że jest to uzasadnione okolicznościami lub
zakresem zamówienia. W przedmiotowym postępowaniu, w ocenie Wykonawcy takowe nie istnieją, a
sam Zamawiający ich nie wskazał, pomimo ustawowego obowiązku. W związku z powyższym,
Wykonawca wnosi o zmianę treści umowy w proponowany sposób, zgodny z literą prawa, a w
konsekwencji dokonania zmiany „opóźnienia” na „zwłokę”, o usunięcie § 6 ust. 7, bowiem pojęcie
„zwłoki” znacznie szerzej definiuje wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy.
Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że dokonał zmiany postanowień w Załączniku nr 2 do SWZ (Wzór umowy),
w następujący sposób:
I. Zmiana w § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 5:
Jest:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących
okolicznościach i wysokościach:
1) z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wynikających z Umowy oraz OPZ
z zastrzeżeniem pkt. 2 w wysokości 0,05 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
2) z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania świadczeń w ramach
rękojmi lub rozszerzonej gwarancji - wysokości 0,02 % kwoty łącznego wynagrodzenia
brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;
(….)

5) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 9 w terminie tam
wskazanym - 0,05% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień
opóźnienia;
Winno być:
1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne, które będą naliczane w następujących
okolicznościach i wysokościach:
1) z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wynikających z Umowy oraz OPZ
z zastrzeżeniem pkt. 2 w wysokości 0,05 % kwoty łącznego wynagrodzenia brutto za
każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
2) z tytułu niedotrzymania któregokolwiek z terminów wykonania świadczeń w ramach
rękojmi lub rozszerzonej gwarancji - wysokości 0,02 % kwoty łącznego wynagrodzenia
brutto za każdy rozpoczęty dzień zwłoki;
(….)
5) w przypadku nie wykonania obowiązku, o którym mowa w § 3 ust. 9 w terminie tam
wskazanym - 0,05% kwoty łącznego wynagrodzenia brutto, za każdy rozpoczęty dzień
zwłoki;
II. Zmiana w § 6 ust. 2:
Jest:
2. Jeżeli którekolwiek z opóźnień, o którym mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia powyższej
okoliczności uzasadniającej odstąpienie lub wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.

Winno być:
2. Jeżeli jakakolwiek zwłoka, o której mowa w ust. 1 przekroczy 14 dni, Zamawiający może
odstąpić od Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia powyższej
okoliczności uzasadniającej odstąpienie lub wypowiedzieć Umowę w trybie natychmiastowym.

Jednocześnie w § 6 ust. 7 ulega usunięciu.
Pytanie nr 4:
4. Wykonawca wnosi o zmianę § 11 ust. 1 pkt 5) wzoru umowy poprzez jego doprecyzowanie i
jednoznaczne wskazanie katalogu istotnych przypadków naruszenia umowy.
Wykonawca powinien mieć świadomość jakie okoliczności mogą doprowadzić do odstąpienia od
umowy w związku z tym istotne jest, aby katalog tych okoliczności był mu znany już na etapie
ofertowania. W związku z tym Wykonawca wnosi o modyfikację przedmiotowych postanowień tak,
aby składając prawidłowo skalkulowaną ofertę, a dalej realizując umowę, miał on pewność jakie
uchybienia mogą skutkować odstąpieniem od umowy.

Odpowiedź:
Zmiana w § 11 ust. 1 pkt 5 Załącznika Nr 2 do SWZ – wzór Umowy.
Jest:
1. Poza przypadkami wskazanymi wcześniej w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w całości lub części w następujących przypadkach: (…)
5) w przypadku innego istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy;
Winno być:
1. Poza przypadkami wskazanymi wcześniej w Umowie, Zamawiającemu przysługuje prawo
odstąpienia lub wypowiedzenia Umowy w całości lub części w następujących przypadkach: (…)
5) w przypadku innego istotnego naruszenia przez Wykonawcę warunków Umowy w
szczególności:
 w przypadku gdy Wykonawca nie zapewni ciągłości rozszerzonej gwarancji
dla produktów objętych przedmiotowym zamówieniem w trakcie obowiązywania
Umowy;
 w przypadku gdy czas naprawy przekroczy 14 dni;
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GŁÓWNY GEODETA KRAJU
dr hab. inż. Waldemar Izdebski, prof. PW
/pismo podpisane elektronicznie/

