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Dotyczy:postępowania o udzielenie zamówienia publicznego ,,Świadczenie usług wsparcia 
na oprogramowanie VMware” BDG-ZP.2610.35.2020.IZ.

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 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień 
publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843 z późn. zm.), dalej ustawa Pzp, przekazuje treść pytań 
wraz z wyjaśnieniami treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dalej SIWZ, 
oraz na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp zmienia treść SIWZ w poniższym zakresie: 

Pytanie 1

Dotyczy Wzoru umowy:
§ 3. ust. 1 pkt 4) Wykonawca wskazuje, że w żadnym z zapisów umowy nie ma odniesienia, że 
Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego o szczegółowych zasadach, ani nawet 
gdzie mógłby się z nimi zapoznać we własnym zakresie. Tymczasem punkt ten de facto kształtuje 
odpowiedzialność wykonawcy za ich nieprzestrzeganie. Prosimy o stosowną modyfikację zapisów 
umowy.

Odpowiedź

Zmiana w § 3. ust. 1 pkt 4) Załącznika Nr 2 do SIWZ – wzór Umowy. 
Jest: 

„w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad bezpieczeństwa obowiązujących u 
Zamawiającego, w tym zasad przetwarzania danych osobowych lub zobowiązania do ochrony 
informacji poufnych;”

Winno być: 

„w przypadku naruszenia przez Wykonawcę zobowiązania do ochrony informacji poufnych;”

Pytanie 2

Dotyczy Wzoru umowy:
§ 3. ust. 1 pkt 8) Wykonawca wnosi o wyjaśnienie wobec kogo ograniczenie, o którym mowa w 
przedmiotowym postanowieniu, miałoby nastąpić?



Odpowiedź

Zamawiający informuje, że przedmiotowe postanowienie uzależnione jest od tego jaką formę prawną 
będzie mieć Wykonawca. Postanowienie co do zasady będzie miało zastosowanie do osób fizycznych 
czyli jednoosobowej działalności gospodarczej. W przypadku osób prawnych co do zasady nie 
możemy mówić o ograniczeniu czy utracie zdolności do czynności prawnych ale może to dotyczyć 
osób pełniących funkcję prokurenta czy osób wchodzących w skład organów osoby prawnej. Dlatego 
w tym postanowieniu jest zapis „mającym wpływ na realizację Umowy”.
Pytanie 3

Dotyczy Wzoru umowy:
§ 3. ust. 3. Wykonawca zwraca uwagę, że w przedmiotowym ustępie znajdują się zapisy sprzeczne 
z obowiązującymi przepisami prawa. Prosimy o korektę.
Odpowiedź

Zmiana w § 3. ust. 3 Załącznika Nr 2 do SIWZ – wzór Umowy. 
Jest: 

„Wypowiedzenie Umowy w całości lub w części, za wyjątkiem ust. 2, wymaga zachowania 
30 dniowego okresu wypowiedzenia, z wyjątkiem wypowiedzenia z uwagi na naruszenie 
przez Wykonawcę istotnych postanowień Umowy oraz uprawomocnienie się postanowienia sądu 
o ogłoszeniu upadłości lub likwidacji, które będzie miało skutek natychmiastowy. ”
Winno być: 
„Wypowiedzenie Umowy w całości lub w części, za wyjątkiem ust. 2, wymaga zachowania 
30 dniowego okresu wypowiedzenia, z wyjątkiem wypowiedzenia z uwagi na naruszenie przez 
Wykonawcę istotnych postanowień Umowy, które będzie miało skutek natychmiastowy. ”
Pytanie 4

Dotyczy Wzoru umowy:
§ 5. ust. 1 pkt. 2)-3) Wykonawca zwraca uwagę, że oba te punkty mówią o tym samym. Czy to oznacza, 
że za jedno zdarzenie Wykonawca będzie zobligowany do zapłaty kary dwukrotnie.
Odpowiedź

Zamawiający wyjaśnia, że Kodeks cywilny nie zabrania kumulowania kar umownych. Faktycznie w 
sytuacji opóźnienia w realizacji jakiegokolwiek zobowiązania w ramach Umowy będzie naliczana 
kara z tego tytułu, a jednocześnie kara jednorazowa w wysokości 0,5 %  całkowitego wynagrodzenia 
brutto, o którym mowa w § 2 ust. 1. Kara umowna ma mieć przede wszystkim charakter odstraszający 
i dyscyplinujący.  Zamawiającemu zależy na prawidłowym i terminowym zrealizowaniu Umowy. 
Takie stanowisko jest akceptowane w orzecznictwie KIO (zob. wyrok KIO z dnia 21 października 
2015 r. w sprawie sygn. akt: KIO 2128/15). Zamawiający wyraźnie przewidział możliwość 
„sumowania” kar umownych i ograniczył ich wysokość do max. 50% wynagrodzenia brutto, o 
którym mowa w § 2 ust. 1.
Pytanie 5

Dotyczy Wzoru umowy:
§ 5. ust. 1 pkt. 4) Wykonawca zwraca uwagę, że przedmiotowe zobowiązania odnoszą się wyłącznie 
do wykonawcy, podczas gdy powinny stanowić zobowiązanie dla każdej ze stron. Prosimy o stosowną 
modyfikację zapisu.      



Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowej umowy nie przewiduje się dostępu 
Zamawiającego do danych poufnych Wykonawcy. W związku z powyższym zastrzeżenie kary 
umownej na rzecz Wykonawcy z tego tytułu jest bezprzedmiotowe.  
Pytanie 6

Dotyczy Wzoru umowy:
§ 5. ust. 2 Wykonawca zwraca się z prośbą o wydłużenie terminu, o którym mowa w przedmiotowym 
zapisie z 7 do 10 dni.
Odpowiedź

Zmiana w § 5. ust. 2 Załącznika Nr 2 do SIWZ – wzór Umowy. 
Jest: 

”Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 przekroczy 7 dni, Zamawiający może odstąpić od 
Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia powyższej okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie”
Winno być: 
”Jeżeli opóźnienie, o którym mowa w ust. 1 pkt. 3 przekroczy 10 dni, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w całości lub części, w terminie 30 dni od wystąpienia powyższej okoliczności 
uzasadniającej odstąpienie.”
Pytanie 7

Dotyczy Wzoru umowy:
§ 5. ust. 3 Wykonawca wnosi o określenie górnej granicy odpowiedzialności w celu umożliwienia 
szacowania ryzyk realizacji projektu.
Odpowiedź

Brak zgody na wprowadzenie proponowanego ograniczenia, ze względu na trudne do oszacowania 
potencjalne szkody, mogące wystąpić w wyniku realizacji umowy.
Pytanie 8

Dotyczy Wzoru umowy:
§ 6. Wykonawca zawraca się z próbą o wyjaśnienie, dlaczego brak jest analogicznej ochrony 
dla informacji poufnych Wykonawcy? Jak te postanowienia mają się względem faktu, że umowa 
jest jawna w świetle obowiązujących przepisów.
Odpowiedź

Zamawiający informuje, że w ramach przedmiotowej umowy nie przewiduje się dostępu 
Zamawiającego do danych poufnych Wykonawcy. W związku z powyższym zastrzeżenie kary 
umownej na rzecz Wykonawcy z tego tytułu jest bezprzedmiotowe.  
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