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Dąbrowa Górnicza, dnia 9.02.2022 r.  

 

 

Znak sprawy: DZP/01/02/2022 

Zamawiający działając zgodnie z pkt 21.7 w zw. z pkt 21.8 w wyniku złożonego zapytania dotyczącego zapytania 
ofertowego, poniżej wyjaśnia zapisy zapytania i załączników oraz dokonuje stosownych modyfikacji. 

 

 

Pytanie 1:  

Pkt.5 Zaproszenia oraz §4 ust. 1 Umowy: 

Wskazujemy, iż postanowienia pkt. 5 Zaproszenia oraz §4 ust. 1 Umowy są rozbieżne z treścią załącznika nr 2 do 
Zaproszenia Opis Przedmiotu Zamówienia, w którym Zamawiający określił termin realizacji zamówienia na 90 dni od 
dnia przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych informacji.  

Wobec powyższego, wnosimy o modyfikację zarówno treści pkt. 5 Zaproszenia jak i §4 ust. 1 Umowy, poprzez ich 
ujednolicenie względem OPZ oraz nadanie następującej treści: 

Zaproszenie: 

5. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapisami wzoru umowy, jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych informacji. 

Umowa: 

§4 ust. 1 Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 90 dni od dnia przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych informacji. Pragniemy przy tym wskazać, iż właściwe i 
terminowe wykonanie zamówienia jest ściśle uzależnione od przekazania Wykonawcy przez Zamawiającego danych i 
informacji niezbędnych do wykonania oceny efektywności przedsięwzięcia. W przypadku braku takiego zastrzeżenia 
dla terminu umowy, termin wykonania zamówienia może okazać się dla Wykonawcy terminem iluzorycznym, a także 
prowadzić do sytuacji konfliktowych pomiędzy Stronami umowy. 

 

Odpowiedź zamawiającego:  

Zamawiający dokonuje ujednolicenia zapisów zaproszenia ofertowego oraz załączników, poprzez ich zmodyfikowanie 
i nadanie im następującego brzmienia:  

Pkt 5 zaproszenia ofertowego:  

„5. Termin realizacji zamówienia: zgodnie z zapisami wzoru umowy, jednak nie dłużej niż 90 dni od dnia przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych informacji.” 

 

§ 4 ust. 1 załącznika nr 3 (wzór umowy):  

„1. Wykonawca jest zobowiązany do zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 90 dni od przekazania Wykonawcy 
przez Zamawiającego wszystkich niezbędnych informacji.” 

 

Pytanie 2:  

 

II. Pkt. 8-11 oraz 21.1 Zaproszenia 
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Wskazujemy na rozbieżność pomiędzy zakreślonym w pkt. 21.1 Zaproszenie obowiązkiem sporządzenia oferty w 
formie elektronicznej, a wskazanymi w pkt. 8-11 warunkami dla ofert składanych Zamawiającemu w formie 
papierowej. W związku z powyższym wnosimy o modyfikację treści Zaproszenia, w taki sposób, aby składanie ofert 
odbywało się jedynie w formie elektronicznej na adres email Zamawiającego wskazany w treści Zaproszenia. 

Powyższe pozwoli na ujednolicenie wymagań względem złożenia ważnej, wiążącej Wykonawcę oferty, a także 
ograniczy ewentualne zastrzeżenia wszystkich podmiotów zainteresowanych złożeniem oferty w postępowaniu. 

 

Odpowiedź zamawiającego:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji pkt 21.1 zaproszenia ofertowego i nadaje mu następujące brzmienie:  

„21.1. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim w formie elektronicznej lub pisemnej” 

 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że nie wyraża zgody na zapis zgodnie z którym składanie ofert miałoby odbywać 
się jedynie w formie elektronicznej, gdyż prowadziłoby to do ograniczenia konkurencji. Wiążące będą oferty zarówno 
w formie papierowej jak i elektronicznej.   

 

Pytanie 3:  

III. Załącznik nr 2 do Zaproszenia Opis przedmiotu zamówienia: 

Ust. 2 pkt. 5) lit. c. – Wnosimy o doprecyzowanie, czy Zamawiający używając zwrotu „zidentyfikowanych środków 
bezzwrotnych” samodzielnie zidentyfikował potencjalne środki bezzwrotne, których ma dotyczyć ocena analiza, czy 
też oczekuje dokonania takiej identyfikacji przez Wykonawcę zamówienia. 

W przypadku wskazania, iż identyfikacja środków bezzwrotnych winna leżeć po stronie Wykonawcy, wnosimy o 
modyfikację Opisu przedmiotu zamówienia poprzez usunięcie przedmiotowego wymagania, wskazując przy tym, iż 
konieczność tego typu identyfikacji, również z uwagi na ilość potencjalnych źródeł oraz ich strukturę faktycznie 
wyklucza możliwość rzetelnego przygotowania oceny efektywności w terminie zakreślonym na realizację zamówienia. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający samodzielnie zidentyfikuje potencjalne środki bezzwrotne i przekaże Wykonawcy informacje w tym 
zakresie.  

 

Pytanie 4:  

IV. §2 ust. 2 Umowy 

Wnosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia, poprzez usunięcie z jego treści zdania pierwszego, 
wskazującego na konieczność uzyskania zgody Zamawiającego na wykonanie całości lub części przedmiotu zamawiania 
przez osoby trzecie. Wskazujemy przy tym, iż zakres przedmiotowy oceny efektywności wymaga połączenia wiedzy i 
kompetencji z różnych dziedzin, a co za tym idzie każdorazowo konieczne jest zapewnienie merytorycznego doradztwa, 
które, co do zasady, nie jest świadczone przez Wykonawcę osobiście.  

Dodatkowo wskazujemy, iż uzyskanie ewentualnej zgody Zamawiającego mogłoby powodował wystąpienie opóźnień 
w realizacji zamówienia, zaś uzasadniony interes Zamawiającego został, w naszej ocenie, należycie zabezpieczony 
poprzez przeniesienie pełnej odpowiedzialności kontraktowej na Wykonawcę (zdanie drugie §2 ust.2). 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 2 ust. 2 załącznika nr 3 (wzór umowy) i nadaje mu następujące brzmienie:  
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„2. Wykonawca może powierzyć wykonywanie przedmiotu umowy lub jej części osobom trzecim. Wykonawca ponosi 
pełną odpowiedzialność za działania i zaniechania osoby trzeciej oraz za wyrządzone przez te osoby szkody.” 

 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że korzystanie z własnych zasobów kadrowych i personalnych wykonawcy nie 
będzie traktowane jako powierzenie realizacji przedmiotu umowy osobom trzecim.  

 

Pytanie 5:  

V. §4 ust. 2 lit. b) Umowy 

Wnosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia oraz zastąpienie go postanowieniem następującej treści: 

„pozostaje w opóźnieniu z realizacją przedmiotu zamówienia w wymiarze przekraczającym 21 dni względem terminu 
realizacji, o którym mowa w §4 ust. 1.” 

Pragniemy wskazać, iż Zamawiający pozbawiony jest instrumentów weryfikacji czy Wykonawca podjął czynności w 
celu realizacji usługi objętej zamówieniem, zaś ostateczną cezurą prawidłowego wykonania przedmiotu umowy jest 
termin jej wykonania wskazany w §4 ust. 1.  

Dodatkowo, w naszej ocenie, uprawnienie od rozwiązania umowy z uwagi na przekroczenie pierwotnego terminu 
realizacji zamówienia o 21 dni przy jednoczesnym zastrzeżeniu kar umownych na rzecz Zamawiającego w należyty 
sposób zabezpiecza jego interesy. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 ust. 2 lit. b) załącznika nr 3 (wzór umowy) i nadaje mu następujące brzmienie:  

„b) pozostaje w opóźnieniu z realizacją przedmiotu zamówienia w wymiarze przekraczającym 21 dni względem 
terminu realizacji, o którym mowa w §4 ust. 1.” 

 

Pytanie 6: 

VI. §4 ust. 4 Umowy 

Wnosimy o usunięcie przedmiotowego postanowienia.  

Pragniemy wskazać, iż z jakiegokolwiek dokumentu zamówienia nie wynikają choćby możliwe do przewidzenia terminy 
złożenia potencjalnych wniosków o dofinansowanie. Wobec powyższego, Wykonawca, na etapie przygotowania oraz 
kalkulacji ceny oferty nie ma jakichkolwiek możliwości należytego oszacowania ryzyka kontraktowego w tym zakresie. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 ust. 4 załącznika nr 3 (wzór umowy) i nadaje mu następujące brzmienie:  

„4. W przypadku gdy Wykonawca nie będzie podejmował czynności objętych przedmiotem umowy lub gdy stopień 
zaawansowania czynności będzie tak dalece opóźniony, rodząc obawy, iż termin realizacji umowy nie zostanie 
dochowany, Zamawiającemu przysługuje prawo do rozwiązania umowy w trybie natychmiastowym i obciążenia 
Wykonawcy karą umowną w wysokości 20% wartości umowy netto. Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej przez 
Zamawiającego szkody Zamawiający będzie dochodził odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych kodeksu 
cywilnego.” 

 

Pytanie 7: 

VII. §4 ust. 5 Umowy 
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Wnosimy o uzupełnienie treści przedmiotowego postanowienia, poprzez dodanie w ust. 5 po lit. c) litery d) 
zawierającej poniższe postanowienie: 

„d) Strony ustalają, iż Wykonawca będzie uprawniony do zatrzymania jednego egzemplarza wszelkich 

dokumentów, materiałów oraz nośników – formie elektronicznej – do celów archiwalnych.” 

 

Odpowiedź Zamawiającego: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 4 ust. 5 załącznika nr 3 (wzór umowy) poprzez dodanie lit. d) w następującym 
brzmieniu: 

„d) Strony ustalają, iż Wykonawca będzie uprawniony do zatrzymania jednego egzemplarza wszelkich 

dokumentów, materiałów oraz nośników – formie elektronicznej – do celów archiwalnych.”  

 

Pytanie 8:  

VIII. §7 ust. 2 Umowy 

Wnosimy o modyfikację przedmiotowego postanowienia, poprzez dokonanie dodatkowego zastrzeżenie, w myśl 
którego przeniesienie praw autorskich następuje z chwilą zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy. 

Aktualne brzmienie przedmiotowego postanowienia, narusza zasadę równości stron, a także przenosi całkowite ryzyko 
kontraktowe w tym zakresie na Wykonawcę. Wobec powyższego zasadnym jest dokonanie ww. modyfikacji. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający dokonuje modyfikacji § 7 ust. 2 załącznika nr 3 (wzór umowy) i nadaje mu następujące brzmienie:  

„2. Nabycie Utworu przez Zamawiającego następuje z chwilą przyjęcia Utworu. Przyjęcie Utworu następuje z chwilą 
zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy i w chwili, gdy Utwór może być wykorzystany, zgodnie z jego przeznaczeniem, 
przez Zamawiającego w celu jego działalności.” 

 

Pytanie 9:  

Jednocześnie z uwagi na szeroki zakres wnioskowanych zmian, prosimy o zmianę terminu składania ofert do dnia 15 
lutego 2022 r. 

 

Odpowiedź Zamawiającego:  

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu składania ofert.  

 

Zamawiający 

 

Prezes    Wiceprezes 

Wojciech Czyżewski   Krzysztof Klimosz 

 

 


