
Siedliska, dnia 08.07.2021 r. 
 
Nr postępowania:  ZP-PGO/03/2021                                                 

Wykonawcy w postępowaniu 
 

Odpowidzi na pytania 
 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na wynajem i serwis odzieży 
roboczej na potrzeby pracowników Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami „Eko-MAZURY” Sp. z o.o. 
 
 

Zamawiający, na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo Zamówień 
Publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 z późn. zm.), zwanej dalej ustawa Pzp, poniżej przedstawia 
odpowiedzi na pytania: 

 
Bardzo proszę o zgodę na wprowadzenie zmian w umowie według poniższego 
 
§ 7 pkt 4. 
ZMIANĘ Z 
„kary umowne mogą być potrącane z należnego Wykonawcy wynagrodzenia bez konieczności 
uzyskania zgody Wykonawcy” 
NA 
„kary umowne będą egzekwowane na podstawie wystawionych przez Zamawiającego not 
obciążeniowych” 
 
§ 7 pkt 6 
ZMIANĘ Z 
„Niezależnie od kar umownych, Zamawiający zastrzega sobie prawo do dochodzenia od Wykonawcy 
odszkodowania na zasadach ogólnych” 
NA 
„Niezależnie od kar umownych, obie strony zastrzegają sobie prawo do dochodzenia odszkodowania 
od drugiej strony na zasadach ogólnych” 
 
§ 11 pkt 3 
DODANIE ZAPISU 
„Wykonawca jest uprawniony do odstąpienia od umowy w terminie 21 dni od dnia uzyskania przez 
niego wiedzy o okoliczności uzasadniającej odstąpienie, jeżeli Zamawiający: 
1) Narusza obowiązki opisane w umowie. 
2) w szczególności jeżeli Zamawiający nie dba o odzież Wykonawcy, niszczy ją lub gubi lub/oraz nie 
wywiązuje się z obowiązku zapłaty za zgubioną /zniszczoną odzież. 
3) Popada w stan likwidacji lub grozi mu stan upadłości." 
 
§ 11 pkt 5 
ZMIANĘ Z 
„Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez Zamawiającego 
odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego." 
NA 
„Odstąpienie od umowy nie powoduje utraty możliwości dochodzenia przez obie strony 
odszkodowania na podstawie przepisów Kodeksu Cywilnego. 
 
§ 17 pkt 2 
ZMIANĘ Z 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wchodzących w skład personelu wykonawcy, przy 
pomocy których Wykonawca świadczyć będzie Przedmiot Umowy, na inne posiadające co najmniej 
taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. Na dokonanie takiej zmiany 
Wykonawca musi uzyskać pisemną akceptację Zamawiającego.” 
NA 
„Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany osób, wchodzących w skład personelu wykonawcy, przy 
pomocy których Wykonawca świadczyć będzie Przedmiot Umowy, na inne posiadające co najmniej 
taką samą wiedzę, doświadczenie i kwalifikacje. Na dokonanie takiej zmiany 
Wykonawca musi poinformować o takiej zmianie Zamawiającego. 



 
§ 18 pkt 2 
ZMIANĘ Z 
„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla Zamawiającego.” 
NA 
„Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z realizacją niniejszej Umowy będą rozstrzygane przez 
sąd powszechny właściwy dla powoda.” 
Odpowiedź: Zamawiający nie wprowadzi żadnej z wnioskowanych powyżej zmian 
 
 

              Z poważaniem  
Przewodniczący Komisji Przetargowej  

 
          /-/ Grzegorz Bebłowski 

 


