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Zielona Góra, 5 stycznia 2021 r.
Wykonawcy
zainteresowani udziałem
w nw. Postępowaniu

dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Usługa asysty
technicznej i konserwacji Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem „Otago”.
W dniu 4 stycznia r. wpłynęły pytania dotyczące treści Specyfikacji Istotnych Warunków
Zamówienia (SIWZ) w niniejszym postępowaniu. Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia
2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843) przekazuję treść pytań wraz
z wyjaśnieniem.
Pytanie 1
W Załączniku Nr I.4 do SIWZ (projekcie umowy) w §1 ust. 1 lit. k) wskazano, że w ramach
świadczenia usługi asysty technicznej i konserwacji Systemu nastąpi:
k)
przeprowadzenie w ramach umowy 2 dni szkoleń na moduły zbliżone tematycznie do siebie,
szkolenia będą odbywały w siedzibie Zamawiającego się dzień po dniu, w ramach bloków 8
godzinnych, zapewnienie Sali szkoleniowej oraz sprzętu leży po stronie Zamawiającego,
Pytanie: Czy z uwagi na pandemię koronawirusa w Polsce, Zamawiający przewiduje możliwość
przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza przeprowadzenia szkolenia w formie zdalnej.
Pytanie 2
W Załączniku Nr I.4 do SIWZ (projekcie umowy) w §4 ust. 1 wskazano, że W przypadku, gdy
wykonanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z należących do osób trzecich praw, a w
szczególności praw autorskich lub znaków towarowych, Wykonawca przejmuje na siebie wszelką
odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń z jakimi osoby trzecie wystąpią przeciwko
Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w odniesieniu do przedmiotu
umowy.
Biorąc pod uwagę Analizę (wskazaną w pytaniu nr 1 we Wniosku wykonawcy nr 1), prosimy o
wskazanie, czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w ww. postanowieniu umownym
jakiegokolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy? Np. poprzez dodanie w ww. zapisie
następującego wskazania: W przypadku, gdy wykonanie przedmiotu umowy wymaga korzystania z
należących do osób trzecich praw, a w szczególności praw autorskich lub znaków towarowych,
Wykonawca przejmuje na siebie wszelką odpowiedzialność z tytułu wszelkich roszczeń z jakimi osoby
trzecie wystąpią przeciwko Zamawiającemu w związku z korzystaniem przez niego z tych praw w
odniesieniu do przedmiotu umowy, przy czym odpowiedzialność Wykonawcy jest tutaj ograniczona do
kwoty wynoszącej 100% wynagrodzenia netto określonego w §6 ust. 2 Umowy, z wyłączeniem w
całości utraconych korzyści takiej osoby.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 3
W Załączniku Nr I.4 do SIWZ (projekcie umowy) w §4 ust. 2 wskazano, że Wykonawca ponosi pełną
odpowiedzialność karną i cywilnoprawną, w tym finansową, za wszelkie szkody spowodowane w
stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich, wynikłe z ujawnienia lub wykorzystania bez zgody
Zamawiającego informacji pozyskanych w trakcie prac związanych z realizacją niniejszej umowy
przez pracowników Wykonawcy.
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Biorąc pod uwagę Analizę (wskazaną w pytaniu nr 1 we Wniosku wykonawcy nr 1), prosimy o
wskazanie, czy Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia w ww. postanowieniu umownym
jakiegokolwiek ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy? Np. poprzez dodanie w ww. zapisie
następującego wskazania: Wykonawca ponosi odpowiedzialność karną i cywilnoprawną, w tym
finansową, za szkody spowodowane w stosunku do Zamawiającego, jak i osób trzecich, wynikłe z
ujawnienia lub wykorzystania bez zgody Zamawiającego informacji pozyskanych w trakcie prac
związanych
z realizacją niniejszej umowy przez pracowników Wykonawcy, przy czym
odpowiedzialność Wykonawcy jest tutaj ograniczona do kwoty wynoszącej 100% wynagrodzenia netto
określonego w §6 ust. 2 Umowy, z wyłączeniem w całości utraconych korzyści takiej osoby bądź
Zamawiającego.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.
Pytanie 4
W Załączniku Nr I.4 do SIWZ (projekcie umowy) w §8 ust. 1b wskazano, że Wykonawca zapłaci
Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach i w wysokości: (…) za odstąpienie
przez Zamawiającego od umowy z przyczyn za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność w
wysokości 10% kwoty brutto, o której mowa w § 6 ust. 2 umowy.
Czy biorąc pod uwagę Analizę i ogólne zasady odpowiedzialności strony umowy sformułowane w
Kodeksie cywilnym, Zamawiający zmieni ww. zapis lit. b i wskaże w nim odpowiedzialność za
odstąpienie przez Zamawiającego od umowy „z winy” Wykonawcy, czyli w sytuacji, kiedy Wykonawca
będzie odpowiedzialny w sposób zawiniony za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego? Co do
zasady strona umowy ponosi odpowiedzialność za działania czy zaniechania zawinione, a użyte
obecnie w projekcie umowy sformułowanie „z przyczyn za które Wykonawca ponosi
odpowiedzialność” obejmuje okoliczności nie tylko zawinione, ale także niezawinione przez
Wykonawcę.
Odpowiedź
Zamawiający nie zmienia treści SIWZ w tym zakresie.
Powyższe informacje stanowią integralną cześć SIWZ i należy je uwzględnić w składanej ofercie.
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