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do Wykonawców 

 
 
 
 
 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego 

pn. „Utrzymanie środowiska pracy grupowej w NIK - Zapewnienie subskrypcji Microsoft Office 365 E1 i E5”. 

1. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 1129, ze zm.), Zamawiający udziela następujących wyjaśnień dotyczących treści 
Specyfikacji Warunków Zamówienia, tj.: 

Pytanie 1: 

„Dotyczy Załącznika nr 3 - Wzór umowy 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o przewidzenie w Umowie załącznika, stanowiącego klauzulę informacyjną 
Wykonawcy dla osób uczestniczących w zawieraniu i realizacji Umowy. 

Jeżeli Zamawiający wyraża zgodę, prosimy o wskazanie wśród załączników do umowy załącznika "Klauzula 
informacyjna Wykonawcy”.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Pytanie 2: 

„Dotyczy Załącznika nr 3 - Wzór umowy, § 2 ust. 2. 

Zwracamy się z prośbą o usunięcie sformułowania “dochowując najwyższej staranności” i zastąpienie go zwrotem 
“dochowując należytej staranności”. Zwracamy uwagę, że przyjęcie tak wysokiego wzorca staranności wykonawcy 
może spowodować znaczące zwiększenie ryzyka wykonawców, a następnie doprowadzić do konieczności 
uwzględnienia wyższej wyceny w ofercie.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  
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Pytanie 3: 

„Dotyczy Załącznika nr 3 - Wzór umowy, § 7. 

Zwracamy się z prośbą o modyfikację zapisów istotnych postanowień umowy w § 7 Zamawiający nakłada na 
Wykonawcę kary, które są rażąco wygórowane. Istnieje możliwość podważenia rażąco wygórowanej kary na drodze 
sądowej. Zgodnie z brzmieniem art. 484 § 2K.C. „Jeżeli zobowiązanie zostało w znacznej części wykonane, dłużnik 
może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest wygórowana”. 
W związku z tym zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę wysokości kar umownych: 

1. Zamawiający ma prawo do naliczania Wykonawcy kar umownych za zwłokę w realizacji Przedmiotu Umowy. 

2. W razie zwłoki w realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1) lub 2) Umowy, Wykonawca będzie 
zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 0,05% kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, 
o której mowa w § 5 ust. 1 Umowy, za każdy dzień zwłoki. Zwłoka będzie liczona w stosunku do terminu, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 lub 2 Umowy. 

3. Jeżeli zwłoka w realizacji Przedmiotu Umowy, o którym mowa w § 1 pkt 1) lub 2) Umowy przekroczy 
30 (słownie: trzydzieści) dni, Zamawiający ma prawo odstąpić od zawartej Umowy, bez konieczności 
wyznaczania terminu dodatkowego, a Wykonawca będzie zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 
5% (słownie: pięć procent) całkowitej kwoty wynagrodzenia Wykonawcy brutto, o której mowa w § 5 ust. 1 
Umowy. 

4. Za niedotrzymanie przez którąkolwiek ze Stron zasad poufności, o których mowa w § 9 Umowy, Strona, która 
dopuściła się złamania zasad poufności zapłaci drugiej Stronie karę umowną w wysokości 1000 zł brutto za 
każdy ujawniony taki przypadek. 

5. Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne. 

6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującemu mu wynagrodzenia 
z zastrzeżeniem postanowień art. 15r 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842 ze zm.). 

7. Maksymalna wysokość kar, które mogą naliczyć Strony nie może przekroczyć 20 % całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 5 ust. 1 Umowy.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Pytanie 4: 

„Dotyczy Załącznika nr 3 - Wzór umowy, § 9 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wprowadzenie symetrycznego zapisu dotyczącego przestrzegania zasad 
poufności określonych w postanowieniach Umowy w następującym brzmieniu: 

1. Z zastrzeżeniem postanowienia ust. 2, każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w poufności wszelkich 
dotyczących drugiej Strony danych i informacji uzyskanych w jakikolwiek sposób (zamierzony lub 
przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez względu na sposób i formę ich przekazania, 
nazywanych dalej łącznie „Informacjami Poufnymi”. 

2. Obowiązku zachowania poufności, o którym mowa w ust. 1, nie stosuje się do danych i informacji: 

1) dostępnych publicznie; 

2) otrzymanych przez którąkolwiek ze Stron, zgodnie z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, od 
osoby trzeciej bez obowiązku zachowania poufności; 

3) które w momencie ich przekazania przez którąkolwiek Stronę Umowy  były już znane drugiej Stronie bez 
obowiązku zachowania poufności; 

4) w stosunku do których Strony uzyskały pisemną zgodę drugiej Strony, której informacje dotyczą,  na ich 
ujawnienie. 
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3. W przypadku, gdy ujawnienie Informacji Poufnych przez którąkolwiek ze Stron jest wymagane na podstawie 
przepisów prawa powszechnie obowiązującego, każda Strona poinformuje drugą Stronę o przyczynach 
i zakresie ujawnionych Informacji Poufnych. Poinformowanie takie powinno nastąpić w formie pisemnej lub 
w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej danej Strony, chyba że takie poinformowanie 
drugiej Strony byłoby sprzeczne z przepisami prawa powszechnie obowiązującego. 

4. Każda ze Stron zobowiązuje się do: 

1) dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed ich utratą, 
zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich; 

2) niewykorzystywania Informacji Poufnych w celach innych niż wykonanie Umowy. 

5. Każda ze Stron zobowiązuje się do poinformowania każdej z osób, przy pomocy których wykonuje umowę 
i które będą miały dostęp do Informacji Poufnych, o wynikających z Umowy obowiązkach w zakresie 
zachowania poufności, a także do skutecznego zobowiązania i egzekwowania od tych osób obowiązków 
w zakresie zachowania poufności. Za ewentualne naruszenia tych obowiązków przez osoby trzecie każda 
Strona odpowiednio ponosi odpowiedzialność, jak za własne działania. 

6. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu nieupoważnionej osoby trzeciej do 
Informacji Poufnych, każda ze Stron bezzwłocznie podejmie odpowiednie do sytuacji działania ochronne oraz 
poinformuje o sytuacji drugą Stronę. Poinformowanie takie, w formie pisemnej lub w formie wiadomości 
wysłanej na adres poczty elektronicznej drugiej Strony, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres 
i skutki utraty, zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

7. Po wykonaniu Umowy oraz w przypadku rozwiązania Umowy przez którąkolwiek ze Stron, każda ze Stron 
Umowy bezzwłocznie zwróci drugiej Stronie lub komisyjnie zniszczy wszelkie Informacje Poufne. 

8. Ustanowione Umową zasady zachowania poufności Informacji Poufnych, jak również przewidziane w umowie 
kary umowne z tytułu naruszenia zasad zachowania poufności Informacji Poufnych, obowiązują zarówno 
podczas wykonania umowy, jak i po jej wygaśnięciu.”  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę.  

Pytanie 5: 

„Dotyczy Załącznika nr 3 - Wzór umowy 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o udzielenie informacji czy ze względu na sytuację epidemiologiczną w kraju, 
Zamawiający dopuszcza podpisanie umowy w formie elektronicznej z wybranym Wykonawcą za pomocą 
elektronicznego podpisu kwalifikowanego i przesłanie umowy za pośrednictwem poczty elektronicznej ?”  

Odpowiedź: 

Zamawiający dopuszcza taką możliwość.  

Pytanie 6: 

„Dotyczy Załącznika nr 3 - Wzór umowy 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o modyfikację postanowienia dot. terminu zawarcia umowy i proponujemy 
brzmienie: 

“zwana dalej „Umową”, zawarta w Warszawie z dniem złożenia ostatniego podpisu przez przedstawicieli Stron, 
pomiędzy:”  
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że co do zasady umowa zostaje zawarta z chwilą złożenia podpisu przez 
wszystkie osoby biorące udział w tej czynności. Jeśli podpisy są składane w różnym czasie, o zawarciu umowy 
decyduje złożenie podpisu przez ostatniego uczestnika czynności. 

 

 

 

         Dyrektor Generalny 

          Najwyższej Izby Kontroli                                                                                                   

          /-/ Janina Bielak 


