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Do uczestników postępowania 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia nr ZP/53/2020 na usługi informatyczne i dostawę 

oprogramowania w celu rozbudowy posiadanego przez Zamawiającego Zintegrowanego Systemu 

Informatycznego. 

W uzupełnieniu odpowiedzi z dnia 06.08.2020 r. dot. pytania nr 1: 
Zamawiający dokonuje sprostowania odpowiedzi na pytanie jw. uwzględniając w części udzieloną w dniu 
22.07.2020 r. odpowiedź na pytanie nr 7 tj. poprzez zastąpienie słów w zdaniu pierwszym: „ (…) w tym w 
wykonaniu etapu Harmonogramu Ramowego (…).” na: „ (…) wskazanego w Harmonogramie Ramowym (…).” 
 
Pełna odpowiedź po sprostowaniu: 

Pytanie 1: dotyczy SIWZ i treści projektu umowy  

Zgodnie z § 17 ustęp 1 projektu umowy, jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu zobowiązania z 

Umowy wskazanego w Harmonogramie Ramowym, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni 

dodatkowy termin do wykonania zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu 

wyznaczonego terminu odstąpi od Umowy.   

Jako odpowiedni dodatkowy termin projekt umowy wskazuje termin nie krótszy niż 10 (dziesięć) dni 

roboczych. Dziesięć dni roboczych to nawet nie jest jeden okres rozliczeniowy wypłaty wynagrodzenia 

pracownikom i jest to termin znacznie krótszy niż standardowe terminy stosowane przy tego typu 

postanowieniach w zamówieniach publicznych dotyczących dużych projektów informatycznych.   

Ponadto, odstąpienie jest najdalej idącym skutkiem w stosunku do Umowy oraz wiąże się dla Wykonawcy z 

bardzo wysokimi stratami.   

Uwzględniając powyższe, czy Zamawiający dopuszcza zmianę § 17 ustęp 1 projektu umowy w taki sposób, 

aby poprzez odpowiedni termin rozumiany był termin nie krótszy niż 30 (trzydzieści) dni roboczych?  

Odpowiedź: Zamawiający dokonuje zmiany § 17.1 projektu umowy 

Jeżeli Wykonawca pozostaje w zwłoce w wykonaniu zobowiązania z Umowy wskazanego w Harmonogramie 

Ramowym, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin do wykonania 

zobowiązania z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu odstąpi od Umowy. 

W celu uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Strony zgodnie potwierdzają, że za termin odpowiedni w 

rozumieniu postanowienia niniejszego ustępu rozumieją termin uwzględniający czas wymagany do 

wykonania zobowiązania. W przypadku takiego odstąpienia zastosowanie ma § 14 ust. 4 Umowy.   

 

W załączeniu 

1.Skorygowany załącznik nr 4 do SIWZ – projekt umowy 
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