
EZP.26.188.1.2022.JK                                                                       Warszawa, dnia 28.11.2022 r.

Dotyczy zapytania ofertowego na Wykonanie badań petrograficzno-mineralogicznych (badanie inkluzji ciekłych 
i gazowych – 25 próbek), oznaczenie sprawy: EZP.26.188.2022.

WYJAŚNIENIE I ZMIANA TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, iż w postępowaniu na Wykonanie badań petrograficzno-mineralogicznych (badanie inkluzji 
ciekłych i gazowych – 25 próbek), oznaczenie  sprawy: EZP.26.188.2022, wpłynęły pytania do treści zapytania 
ofertowego. 

Poniżej prezentujemy przesłane pytania wraz z udzielonymi odpowiedziami. 

Pytanie 1: 

Dlaczego w projekcie umowy nie została określona w myśl art. 436 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych łączna maksymalna wysokość kar umownych, których mogą naliczać strony (a w szczególności w 
odniesieniu do Wykonawcy). Proponujemy odrębne postanowienie o treści: „Łączna maksymalna wysokość kar 
umownych, których mogą naliczać stronie nie może przekroczyć ………..”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż przedmiotowe postępowanie, tj. zapytanie ofertowe o wartości równej lub nie przekraczającej 
kwoty 130 000 złotych, wyłączone jest ze stosowania przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 
publicznych.

Pytanie 2: 

Dla zachowania symetrii w zakresie kar umownych w umowie proponujemy postanowienie o karach umownych dla 
Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 3: 

§ 6 ust. 3 projektu umowy – proponujemy postanowienie jedynie o treści: Zamawiający zastrzega sobie prawo do 
dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania przenoszącego wysokość kar umownych do wartości poniesionej 
szkody.”, tj. bez utraconych korzyści.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 4: 

§ 6 ust. 4 wzoru umowy – proponujemy, aby kara umowna potrącona była z bieżących należności Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 5: 

§ 8 ust. 1 wzoru umowy – postanowienie należy dostosować do treści art. 456 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 
r. Prawo zamówień publicznych, tj. zamiast „istotnego interesu bezpieczeństwa państwa” należy napisać „podstawowego 
interesu bezpieczeństwa państwa”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w poniższym zakresie.

W Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego Projektowane postanowienia Umowy wykreśla w § 8 pkt 1 o poniższym 
brzmieniu „1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 
publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonanie Umowy może zagrozić 
istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od Umowy 
w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, nie później niż do dnia zakończenia realizacji 
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przedmiotu Umowy określonego w § 2 ust. 1. Wykonawcy przysługuje wówczas wynagrodzenie za dotychczas wykonane 
prace.”

Kolejne punkty otrzymują aktualną numerację od 1 do 5.

Pytanie 6: 

§ 8 ust. 3 wzoru umowy – dlaczego nie podano terminu, w którym Zamawiający może złożyć oświadczenie o odstąpieniu 
od umowy w przypadkach wymienionych w ust. 3.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż termin został określony w § 8 ust. 4.

Pytanie 7: 

§ 8 ust. 4 wzoru umowy - proponujemy, aby odstąpienie od umowy na zasadach opisanych w § 8 projektu umowy skrócić 
do okresu obowiązywania umowy, bez przedłużania o 30 dni.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy bez zmian.

Pytanie 8: 

Dlaczego w § 8 ust. 6 wzoru umowy mamy do czynienia z postanowieniem niekorzystnym dla Wykonawcy, zawarte w 
umowie postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości odszkodowania uzupełniającego, poufności, ochrony danych 
osobowych, właściwości sądu zachowują moc także w przypadku odstąpienia od umowy (czyli uznania umowy za 
nieważną od momentu jej zawarcia). Proponujemy Zamawiającemu usunięcie § 8 ust. 6 projektu umowy. 

Niejasne jest dlaczego w § 8 ust. 6 projektu umowy mowa jest o poufności, gdy w projekcie umowy nie wymienia się 
odrębnie zagadnień poufności.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, iż dokonuje zmiany treści zapytania ofertowego w poniższym zakresie.

W Załączniku nr 4 do zapytania ofertowego Projektowane postanowienia Umowy § 8 pkt 5 (przed zmianami – o pkt 6.) 
otrzymuje brzmienie;
„5. W przypadku odstąpienia od Umowy postanowienia dotyczące kar umownych, możliwości dochodzenia 
odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar umownych, ochrony danych osobowych i właściwości sądu 
pozostają w mocy.”

Zamawiający informuje, iż działając na podstawie pkt 17.3 Zapytania ofertowego zmienia termin składania ofert.

Pkt. 11 Zapytania ofertowego otrzymuje brzmienie:

„11. Termin składania ofert upływa dnia 01.12.2022 r. o godzinie 12:00.”

Powyższą zmianę należy uwzględnić przy składaniu ofert. 

Pozostałe postanowienia zapytania ofertowego pozostają bez zmian.

Pełnomocnik Dyrektora PIG-PIB
ds. Zamówień Publicznych
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