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ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCÓW 
WRAZ Z MODYFIKACJĄ TREŚCI SWZ 

 

 
Dotyczy postępowania: o udzielenie zamówienia na usługi społeczne i inne szczególne usługi o wartości 

mniejszej niż progi unijne prowadzonym w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 

1 PZP pn. .:  „Ewaluacja zadnia publicznego: Udzielenie pomocy i oparcia społecznego dla osób starszych 

chorujących psychicznie – utworzenie Dziennego Domu Pobytu dla osób starszych z chorobami 

otępiennymi, w tym chorobą Alzheimera”. 
 

Zamawiający informuje, że wykonawcy zadali pytania dot. przedmiotowego postępowania. Poniżej 

Zamawiający przekazuje wyjaśnienia: 

 

PYTANIE NR 1: 

„proszę o wyjaśnienie jaki dokument spełni wymagania Zamawiającego w zakresie wykonania przez 

oferenta obowiązku przedstawienia podmiotowego środka dowodowego w zakresie zdolności zawodowej 

w postaci „dokumentu potwierdzającego powołanie jako jednostka badawcza/rozwojowa”, o którym 

mowa w § 11 ust. 2 pkt 1) lit. a tiret pierwszy SWZ (str. 6 SWZ) oraz w ogłoszeniu z dnia 20.09.2021 sekcja 

V pkt 5.7.) w przypadku, gdy oferentem jest uczelnia wyższa publiczna powołana przed 1900 r., w 

szczególności czy dokumentem wystarczającym jest statut uczelni,.” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje, że w sytuacji, gdy oferentem ma być uczelnia wyższa publiczna i ze statutu uczelni 

wyższej publicznej wynika, że jest jednostką badawczą/rozwojową i/lub prowadzi działalność 

badawczą/rozwojową, statut jest dokumentem wystarczającym. W sytuacji, gdy wykonawcą zamówienia 

ma być jednostka badawcza/rozwojowa funkcjonująca w strukturze organizacyjnej wykonawcy, należy 

również przedłożyć dokument z którego wynika jego powołanie/utworzenie, np. zarządzenie, uchwała, 

decyzja oferenta. 

 

PYTANIE NR 2: 

„proszę o wyjaśnienie niespójności zawartej na stronie 7 SWZ w § 11 ust. 3 oraz ust. 4 – w zakresie 

błędnego odesłania do § 11 ust. 2 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze SWZ (brak w treści SWZ § 11 ust. 2 pkt 2 lit. b) 

tiret pierwsze), a tym samym wyjaśnienie, o którym oświadczeniu Wykonawcy mowa” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje, iż w treści SWZ wystąpiła omyłka pisarska w powyżej wskazanym zakresie. Zapisy 

§ 11 ust. 3 i 4 SWZ winny odsyłać do oświadczenia opisanego w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. b) SWZ. 
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PYTANIE NR 3: 

„proszę o wyjaśnienie niespójności pomiędzy informacją zawartą w SWZ – „Zamawiający (…) udostępni 

(…) informację o kwocie, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.” (str. 14 SWZ § 21 ust. 

4), a informacją zawartą w ogłoszeniu z dnia 20.09.2021 r. w sekcji IV pkt 4.1.5.) „Wartość zamówienia: 

24390,25 PLN.”, w szczególności, czy kwotą jaka zamierza przeznaczyć Zamawiający na sfinansowanie 

zamówienia jest kwota 24390,25 PLN” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający nie widzi niespójności w powyżej wskazanych zapisach SWZ oraz w ogłoszeniu z dnia 

20.09.2021 r. 

 

PYTANIE NR 4: 

„proszę o wyjaśnienie czy kwota wskazana w ogłoszeniu z dnia 20.09.2021 r. w sekcji IV pkt 4.1.5.) 

„Wartość zamówienia: 24390,25 PLN” jest kwotą brutto, zawierającą podatek VAT, czy kwotą netto, bez 

podatku VAT” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje, że kwota wskazana jako wartość zamówienia nie uwzględnia podatku VAT. 

 

PYTANIE NR 5: 

„proszę o wyjaśnienie, jak powinien wypełnić załącznik nr 4 do SWZ oferent, którego dane ze wskazanych 

stron internetowych nie dotyczą i który nie może oświadczyć, że „dokumenty na potwierdzenie tych 

faktów, znajdują się w formie elektronicznej pod następującym adresem internetowym ogólnodostępnych i 

bezpłatnych baz danych: 

https://ems.ms.gov.pl 

https://prod.ceidg.gov.pl” 

w szczególności czy oferent taki może zrobić dopisek – „nie dotyczy” 

oraz na jakich zasadach w przypadku takiego oferenta Zamawiający będzie wymagał potwierdzenia faktu 

niepodlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 oraz 109 ust. 1 pkt 4 i 8 ustawy” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający informuje, że wykonawca może poczynić na formularzu oświadczenia dopisek „nie dotyczy” 

natomiast wszelkie informacje dotyczące podmiotowych środków dowodowych zawarte zostały w § 11 

SWZ. 

 

PYTANIE NR 6: 

„proszę o doprecyzowanie zapisu w pkt 7 lit a. str. 2 załącznika nr 1 do SWZ Szczegółowy opis przedmiotu 

zamówienia, poprzez dodanie po słowach „lub uzależnieniu przyjęcia od wykonania przez Wykonawcę 

wskazanych przez Zamawiającego zmian (poprawek, uzupełnień)” słów „zgodnych z umową oraz 

Specyfikacją Warunków Zamówienia zamieszczoną w ogłoszeniu Zamawiającego z dnia 20.09.2021 r. nr 

2021/BZP 00186237/01”” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający postanowił uwzględnić prośbę wykonawcy. 
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PYTANIE NR 7: 

„proszę o uwzględnienie we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ następujących korekt: 

1. Dopisanie w § 1 ust. 2 umowy obowiązku dostarczenia Ewaluacji również na nośniku danych np. 

pendrivie (celem nadania zgodności z wymaganiami wskazanymi w szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia – zał nr 1 do SWZ), 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający postanowił uwzględnić prośbę wykonawcy. 

 

PYTANIE NR 8: 

„proszę o uwzględnienie we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ następujących korekt: 

(…) Uszczegółowienie zapisu § 2 ust. 2 umowy, poprzez dopisanie po słowach „z uwzględnieniem instrukcji 

Zamawiającego” zastrzeżenia „mieszczących się w kanonach najlepszej praktyki i wiedzy zawodowej oraz 

zgodnych z zasadami i zakresem wykonania przedmiotu zamówienia określonymi w umowie i 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.” (celem wskazania intencji zapisu, zgodnie z którą instrukcje 

Zamawiającego nie mogą być dowolne i prowadzić w istocie do zobowiązania wykonawcy do 

uwzględnienia instrukcji niezgodnych ze sztuką lub wykraczających poza zakres umowy, szczególnie w 

kontekście przewidzianej w § 6 kary umownej za brak dostosowania się do tych instrukcji)” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający uwzględnić powyższe w części, tzn. w zakresie dopisania zastrzeżenia „zgodnych z zasadami i 

zakresem wykonania przedmiotu zamówienia określonymi w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu 

zamówienia”. 

 

PYTANIE NR 9: 

„proszę o uwzględnienie we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ następujących korekt: 

(…) Dopisanie w § 3 ust. 7 umowy odrębnych zobowiązań dotyczących wykonawcy, który nie jest autorem 

Utworu, poprzez dodanie zapisu o brzmieniu: „W przypadku, gdy Wykonawca nie jest autorem Utworu, a 

autorami Utworu są osoby, które z Wykonawcą łączy stosunek pracy lub umowa cywilnoprawna, 

Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania od autorów Utworu stosownych oświadczeń dotyczących ich 

osobistych praw autorskich do Utworu, zawierających zobowiązanie i upoważnienie autorów Utworu 

wskazane w zdaniu poprzednim.” 

(wykonawca nie będący osobą fizyczną nie jest autorem utworów i nie przysługują mu osobiste prawa 

autorskie do utworu, zatem zobowiązanie przewidziane w § 3 ust. 7 umowy nie będzie wykonalne)” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający postanowił uwzględnić prośbę wykonawcy. 

 

PYTANIE NR 10: 

„proszę o uwzględnienie we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ następujących korekt: 

(…) Wykreślenie w § 3 ust. 9 umowy wyrazu „fizycznych” w zdaniu „(…) w wyniku wystąpienia wad 

prawnych lub fizycznych w Utworach.” 
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(zobowiązanie niezasadne - Wykonawca może ponieść odpowiedzialność za wady fizyczne w Utworach 

tylko do czasu przekazania Utworów Zamawiającemu, które to przekazanie potwierdzone zostanie 

protokołem zdawczo-odbiorczym).” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający nie uwzględnia powyższej prośby. 

 

PYTANIE NR 11: 

„proszę o uwzględnienie we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ następujących korekt: 

(…) Zmodyfikowanie zapisu § 3 ust. 10 umowy, poprzez jego doprecyzowanie w proponowanym zakresie: 

10. W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu roszczeń z tytułu naruszenia 

ich praw do Utworów, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie przewidziane prawem niezbędne 

czynności prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do 

takich osób trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie wykazane koszty i straty 

poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu 

poprzedzającym, w tym zasądzone prawomocnym orzeczeniem sądu lub ustalone ugodą sądową koszty 

zastępstwa procesowego.” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający postanowił uwzględnić prośbę wykonawcy. 

 

PYTANIE NR 11: 

„proszę o uwzględnienie we wzorze umowy stanowiącym załącznik nr 2 do SWZ następujących korekt: 

(…) Dodanie w § 9 umowy ustępu o następującym brzmieniu: 

„Żadne z postanowień niniejszego paragrafu nie nakłada na Wykonawcę obowiązku poufności w zakresie 

informacji, których ujawnienie jest wymagane prawem lub orzeczeniem sądowym.”” 

 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO: 

Zamawiający nie uwzględnia powyższej prośby. 

 

 

Mając na uwadze powyższe Zamawiający na podstawie art. 286 ust. 1 Pzp czyniąc jednocześnie zadość 

przepisowi art. 286 ust. 7 Pzp zmienia treść SWZ w następujący sposób: 

 

TREŚĆ SWZ PRZEDM ZMIANĄ: 

§ 11 ust. 3: 

„Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 2 lit. b) tiret pierwsze 

SWZ, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie 

dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw wykluczenia, 

o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.” 

 

TREŚĆ SWZ PO ZMIANIE: 

§ 11 ust. 3: 
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„Jeżeli złożone przez Wykonawcę oświadczenie, o którym mowa w § 11 ust. 2 pkt 1 lit. b) tiret pierwsze 

SWZ, lub podmiotowe środki dowodowe budzą wątpliwości Zamawiającego, może on zwrócić się 

bezpośrednio do podmiotu, który jest w posiadaniu informacji lub dokumentów istotnych w tym zakresie 

dla oceny spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu lub braku podstaw 

wykluczenia, o przedstawienie takich informacji lub dokumentów.” 

 

TREŚĆ SWZ PRZEDM ZMIANĄ: 

§ 11 ust. 4: 

„Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 2 

pkt 2 lit. b) tiret pierwsze SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.” 

 

TREŚĆ SWZ PO ZMIANIE: 

§ 11 ust. 4: 

„Zamawiający nie będzie wzywał Wykonawcy do złożenia podmiotowych środków dowodowych, jeżeli 

będzie mógł je uzyskać za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów 

publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów 

realizujących zadania publiczne, o ile Wykonawca wskaże w oświadczeniu, o którym mowa w § 11 ust. 2 

pkt 1 lit. b) tiret pierwsze SWZ dane umożliwiające dostęp do tych środków.” 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SWZ (OPZ) PRZED ZMIANĄ: 

Pkt 7 lit. a): 

„Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub e-mailem, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, licząc od 

dnia dostarczenia projektu Ewaluacji, o jego przyjęciu lub nie przyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od 

wykonania przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego zmian (poprawek, uzupełnień) w 

wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.” 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 1 DO SWZ (OPZ) PO ZMIANIE: 

Pkt 7 lit. a): 

„Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie lub e-mailem, w terminie nie dłuższym niż 3 dni, licząc od 

dnia dostarczenia projektu Ewaluacji, o jego przyjęciu lub nie przyjęciu lub uzależnieniu przyjęcia od 

wykonania przez Wykonawcę wskazanych przez Zamawiającego zmian (poprawek, uzupełnień) zgodnych z 

umową oraz Specyfikacją Warunków Zamówienia zamieszczoną w ogłoszeniu Zamawiającego z dnia 

20.09.2021 r. nr 2021/BZP 00186237/01 w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie.” 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Wzór umowy) PRZED ZMIANĄ: 

§ 1 ust. 2: 

„Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 2 

egzemplarze wydrukowanej i zbindowanej Ewaluacja wraz z wersją elektroniczną przesłaną drogą 

elektroniczną.” 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Wzór umowy) PO ZMIANIE: 

§ 1 ust. 2: 
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„Wykonawca wykona i dostarczy do siedziby Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie 2 

egzemplarze wydrukowanej i zbindowanej Ewaluacji wraz z wersją elektroniczną przesłaną drogą 

elektroniczną oraz na nośniku danych (np. pendrive).” 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Wzór umowy) PRZED ZMIANĄ: 

§ 2 ust. 1: 

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem instrukcji Zamawiającego.” 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Wzór umowy) PO ZMIANIE: 

§ 2 ust. 1: 

„Wykonawca zobowiązany jest wykonać przedmiot umowy z uwzględnieniem instrukcji Zamawiającego 

zgodnych z zasadami i zakresem wykonania przedmiotu zamówienia określonymi w umowie i 

szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia.” 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Wzór umowy) PRZED ZMIANĄ: 

§ 3 ust. 7: 

„Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, w szczególności co do prawa 

do integralności Utworów z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo do oznaczenia Utworu swoim 

imieniem i nazwiskiem. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw 

autorskich do Utworów, w tym prawa do decydowania o pierwszym udostępnianiu, do nadzoru 

autorskiego, do nienaruszalności formy i treści Utworu oraz rzetelnego wykorzystania.” 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Wzór umowy) PO ZMIANIE: 

§ 3 ust. 7: 

„Wykonawca zobowiązuje się do niewykonywania autorskich praw osobistych, w szczególności co do prawa 

do integralności Utworów z zastrzeżeniem, że Wykonawca ma prawo do oznaczenia Utworu swoim 

imieniem i nazwiskiem. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do wykonywania osobistych praw 

autorskich do Utworów, w tym prawa do decydowania o pierwszym udostępnianiu, do nadzoru 

autorskiego, do nienaruszalności formy i treści Utworu oraz rzetelnego wykorzystania. W przypadku, gdy 

Wykonawca nie jest autorem Utworu, a autorami Utworu są osoby, które z Wykonawcą łączy stosunek 

pracy lub umowa cywilnoprawna, Wykonawca zobowiązuje się do pozyskania od autorów Utworu 

stosownych oświadczeń dotyczących ich osobistych praw autorskich do Utworu, zawierających 

zobowiązanie i upoważnienie autorów Utworu wskazane w zdaniu poprzednim.” 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Wzór umowy) PRZED ZMIANĄ: 

§ 3 ust. 10: 

„W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu, roszczeń związanych z 

Utworami, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie niezbędne czynności prawne i faktyczne w celu 

zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób trzecich. Wykonawca zwróci 

także Zamawiającemu wszelkie koszty i straty poniesione w wyniku lub w związku z roszczeniami osób 

trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym koszty zastępstwa procesowego.” 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Wzór umowy) PO ZMIANIE: 

§ 3 ust. 10: 
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„W przypadku podniesienia przez osoby trzecie przeciwko Zamawiającemu, roszczeń z tytułu naruszenia ich 

praw do Utworów, Wykonawca zobowiązuje się podjąć wszelkie przewidziane prawem niezbędne czynności 

prawne i faktyczne w celu zwolnienia Zamawiającego od odpowiedzialności w stosunku do takich osób 

trzecich. Wykonawca zwróci także Zamawiającemu wszelkie wykazane koszty i straty poniesione w wyniku 

lub w związku z roszczeniami osób trzecich, o których mowa w zdaniu poprzedzającym, w tym zasądzone 

prawomocnym orzeczeniem sądu lub ustalone ugodą sądową koszty zastępstwa procesowego.” 

 

TREŚĆ ZAŁĄCZNIKA NR 2 DO SWZ (Wzór umowy) POPRZEZ: 

Dodanie nowego § 1 ust. 2 o następującej treści: 

„Zamawiający przekaże Wykonawcy w ciągu 3 dni od dnia podpisania umowy dane kontaktowe organizacji 

pozarządowych realizujących zadanie publiczne wskazane w ust. 1.” 

 

Dodanie nowego § 1 ust. 3 o następującej treści: 

„Wykonawca zobowiązany jest do wystąpienia do organizacji pozarządowych, o których mowa w ust. 2, w 

celu uzyskania danych niezbędnych do przeprowadzenia Ewaluacji.” 

 

 

Jednocześnie Zamawiający informuje, że mając na uwadze treść przepisu art. 286 ust. 3 Pzp, termin 

składania i otwarcia ofert oraz związania jej treścią ulega przesunięciu w następujący sposób: 

Termin składania ofert – 05.10.2021 r. godz. 10.00 

Termin otwarcia ofert – 05.10.2021 r. godz. 11.00 

Termin związania treścią oferty – 03.11.2021 r. 

 

 

 

Przewodnicząca Komisji 

/-/  

Izabela Rytel-Szczerbińska 


