
 
 

 

 

 
BGO−BGZ.261.003.2022.AS Warszawa, 22 kwietnia 2022 r.              

 
 
do Wykonawców 

 
 
 
dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia w celu zawarcia umowy ramowej prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Świadczenie kompleksowych usług z zakresu zapewnienia zasobów ludzkich z obszaru IT  
w ramach umowy ramowej”. 

 

I. Działając na podstawie art. 135 ust. 2 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1 i 2 w związku z art. 135 ust. 1 ustawy z 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, zwanej dalej SWZ, oraz wprowadza zmianę  
w jej treści. 

 

Pytanie 2:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się dodać do § 5 Umowy 
nowe postanowienie, w którym Zamawiający zobowiąże się do zachowania poufności informacji Wykonawcy na 
zasadach określonych w tymże paragramie Umowy? Ewentualnie, czy Zamawiający zmieni postanowienia zawarte  
w par. 5 tak, aby chroniły obie Strony – zarówno Zamawiającego, jak i Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 3:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść § 5 ust. 17  
w ten sposób, że „Zobowiązania Wykonawcy określone w niniejszej Umowie obowiązują przez okres 10 lat od dnia 
zawarcia niniejszej Umowy”? Termin 10-letni w przypadku obowiązku zachowania poufności jest racjonalny.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 4:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zmniejszy karę określoną w § 9 ust. 1 
Umowy do wysokości 50.000,00 zł za każdy przypadek ujawnienia? W chwili obecnej kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź i zmiana treści SWZ: 

Zamawiający wyraża zgodę.  

Zamawiający modyfikuje zapis § 9 ust. 1 wzoru Umowy Ramowej (Załącznik nr 3 do SWZ), który otrzymuje 
brzmienie: 
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„W przypadku ujawnienia informacji poufnych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawca zapłaci 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 50 000,00 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy przypadek 
ujawnienia.”  

 

Pytanie 5:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zmniejszy karę określoną w § 9 ust. 2 
Umowy do wysokości 5 000,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili obecnej kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź i zmiana treści SWZ: 

Zamawiający informuje, że wysokość kary określonej w § 9 ust. 2 wzoru Umowy Ramowej zostaje zmniejszona do 
wysokości 10 000 zł za każdy dzień zwłoki. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis § 9 ust. 2 wzoru Umowy Ramowej (Załącznik nr 3 do SWZ), 
który otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 14 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 
umowną w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki.”  

 

Pytanie 6:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zmniejszy karę określoną w § 9 ust. 3 
Umowy do wysokości 3 000,00 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili obecnej kara jest rażąco wygórowana. 

Odpowiedź i zmiana treści SWZ: 

Zamawiający informuje, że wysokość kary określonej w § 9 ust. 3 wzoru Umowy Ramowej zostaje zmniejszona do 
wysokości 10 000 zł za każdy dzień zwłoki. 

W związku z powyższym Zamawiający modyfikuje zapis § 9 ust. 3 wzoru Umowy Ramowej (Załącznik nr 3 do SWZ), 
który otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku nie dotrzymania terminu, o którym mowa w § 6 ust. 15 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę 

umowną w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych), za każdy dzień zwłoki.”  

 

Pytanie 7:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić treść § 9 ust. 7 
Umowy w ten sposób, że „Zamawiający zastrzega sobie możliwość dochodzenia od Wykonawcy, na zasadach 
ogólnych kodeksu cywilnego, odszkodowań przewyższających kary umowne wskazane w Umowie – do wysokości 
100% wartości Umowy.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 8:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do SWZ (Wzór umowy ramowej). Czy Zamawiający zgodzi się zmniejszyć limit kar 
umownych określony w § 9 ust. 9 Umowy do ok. 10-15% wynagrodzenia maksymalnego? Wskazać należy,  
iż w pracach ustawodawczych wskazywano jako maksymalny możliwy limit - 20% wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 9:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do Umowy Ramowej (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zmieni zapis  
w par. 5 ust. 7 w ten sposób, że „Strony zobowiązane są do przestrzegania zasad poufności i tajemnicy 
przedsiębiorstwa na zasadach wskazanych w Umowie ramowej” w konsekwencji zmiany postanowień umowy 
ramowej? Chodzi o to, aby postanowienia w zakresie obowiązku zachowania poufności chroniły obie Strony umowy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 10:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do Umowy Ramowej (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zmniejszy karę 
określoną w § 9 ust. 1 pkt 1 do wysokości 10 000 zł za każdy przypadek naruszenia? W chwili obecnej kara jest 
wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 11:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do Umowy Ramowej (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zmniejszy karę 
określoną w § 9 ust. 1 pkt 2 do wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili obecnej kara jest wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 12:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do Umowy Ramowej (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zmniejszy karę 
określoną w § 9 ust. 1 pkt 3 do wysokości 1000 zł za każdy dzień nieobecności? W chwili obecnej kara jest 
wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 13:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do Umowy Ramowej (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zmniejszy karę 
określoną w § 9 ust. 1 pkt 5 do wysokości 1000 zł za każdy dzień zwłoki? W chwili obecnej kara jest wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 14:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do Umowy Ramowej (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zmniejszy karę 
określoną w § 9 ust. 1 pkt 6 do wysokości 10% wynagrodzenia w przypadku odstąpienia lub wypowiedzenia umowy 
przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy? W chwili obecnej kara jest wygórowana. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

Pytanie 15:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do Umowy Ramowej (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się 
zmniejszyć limit kar umownych określony w § 9 ust. 2 do ok. 10-15% maksymalnego wynagrodzenia? Wskazać 
należy, iż w pracach ustawodawczych wskazywano jako maksymalny możliwy limit - 20% wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 
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Pytanie 16:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do Umowy Ramowej (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zmieni treść § 9  
ust. 5 w ten sposób, że „W przypadku, gdy dany przypadek (jedno zdarzenie) jest podstawą do naliczenia więcej niż 
jednej kary umownej, wybór która kara zostanie naliczona należy do Zamawiającego.”? 

Odpowiedź i zmiana treści SWZ: 

Zamawiający modyfikuje treść § 9 ust. 5 Załącznika nr 3 do Umowy Ramowej (Załącznik nr 3 do SWZ), który 
otrzymuje brzmienie: 
„W przypadku zbiegu kar, Zamawiający naliczy karę o najwyższej wartości.”  

 

Pytanie 17:  

Pytanie do Załącznika nr 3 do Umowy Ramowej (Wzór umowy wykonawczej). Czy Zamawiający zgodzi się zmienić 
treść § 9 ust. 6 w ten sposób, że „Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania przekraczającego 
wysokość kar umownych, jeżeli nie pokryją one rzeczywiście poniesionej szkody - do wysokości 100% wartości 
umowy.”? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zaproponowaną zmianę. 

 

II. W związku z wejściem w życie przepisów ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach  

w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa 

narodowego (Dz. U. poz. 835), Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ: 

1. Zmienia się postanowienie punktu VI. SWZ pn. „VI. PODSTAWY  WYKLUCZENIA  Z  POSTĘPOWANIA   

O  UDZIELENIE  ZAMÓWIENIA”, strona 5: 

z: 

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu z postępowania na 

podstawie art. 108 ust. 1 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. 

na:  

„O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu  

z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 

13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na 

Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. poz. 835) i art. 5k rozporządzenia 

Rady (UE) 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami 

Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE. L Nr 229, str. 1) w brzmieniu nadanym 

rozporządzeniem Rady (UE) 2022/576 z dnia 8 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany rozporządzenia (UE)  

nr 833/2014 dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi 

sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 111, str. 1).” 

 

2. Zmianie ulega wzór Formularza oferty (Załącznik nr 2 do SWZ) poprzez wprowadzenie pkt IX. pn.  

„IX. OŚWIADCZENIE WYKONAWCY”, w związku z wprowadzoną zmianą treści SWZ, o której mowa  

w pkt 1 powyżej. 

Jednocześnie Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej prowadzonego postępowania wzór 

Formularza oferty, stanowiący Załącznik nr 2 do SWZ, uwzględniający dokonane zmiany.  

 

III. Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie. 

 

 

p.o. Dyrektora Biura Organizacyjnego 
Najwyższej Izby Kontroli 

 
/-/ dr Jarosław Melnarowicz 


