
ZNAK SPRAWY: ELST/PFZ/272-58/2020.PFZ-38-2020.AB/980 

 

Strona 1 z 4 
 

    Bełchatów, 27.10.2020 r. 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW – 1 ORAZ MODYFIKACJA SIWZ - 1 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

„Remont systemu sygnalizacji pożaru w budynku Hotelu Rychło w Bogatyni”  

1. PYTANIE WYKONAWCY: 

„(...) przesyłam uwagi do projektu umowy (...).. Prosimy o zajęcie stanowiska.” 

 

Preambuła Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): – „zwanymi dalej łącznie Stronami a osobno Stroną” 

Uwaga Wykonawcy: „Zamawiający i Wykonawca zwani są dalej łącznie Stronami, a osobno Stroną”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu Umowy.  

§1 ust.5 Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): -  „Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia (PSP) 

wykonanych prac, w zakresie wynikającym z decyzji…………” 

Uwaga Wykonawcy: „Proszę o rozwinięcie skrótu PSP. Wiadomo, że chodzi o Państwową Straż Pożarną ale ktoś 

może inaczej zrozumieć”. 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: 

Zamawiający wnosi następujące zmiany: 

BYŁO: „Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia PSP wykonanych prac, w zakresie wynikającym  

z decyzji…………” 

JEST: „Wykonawca zobowiązuje się do zgłoszenia Państwowej Straży Pożarnej  (PSP) wykonanych prac,  

w zakresie wynikającym z decyzji…………” 

§ 8 ust.1.1 Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): – „W przypadku odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę 

z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących 

po stronie Wykonawcy, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karą umowną w wysokości 20% całkowitego 

wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1;” 

Uwaga Wykonawcy: „Proszę o zastąpienie  sformułowania "z przyczyn niezależnych od Zamawiającego lub 

odstąpienia od Umowy przez" słowem "lub”"   

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu Umowy. 

§ 8 ust. 1.3  Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy):  – „Z tytułu niedotrzymania umownego terminu realizacji 

z przyczyn nieleżących po stronie Zamawiającego, Zamawiający ma prawo obciążyć Wykonawcę karami 

umownymi: w wysokości po 0,2% wartości wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, za pierwszy i kolejne 
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trzy rozpoczęte dni opóźnienia, a począwszy od piątego dnia opóźnienia w wysokości po 0,5% całkowitej wartości 

wynagrodzenia netto, określonego w § 4 ust. 1, za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia” 

Uwaga Wykonawcy: „proszę o zastąpienie sformułowania "nielezących po stronie Zamawiającego" 

niesformułowane "lezących po stronie Wykonawcy”" 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu Umowy. 

§ 8 ust. 5 Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy):  – „Odpowiedzialność Stron z tytułu nienależytego wykonania 

lub niewykonania Umowy wyłączają jedynie zdarzenia siły wyższej. Zdarzeniami siły wyższej są zdarzenia 

zewnętrzne, nagłe, niezależne od woli stron, których nie można było przewidzieć i którym nie można było zapobiec, 

a które mają wpływ na wykonanie niniejszej Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie Umowy w całości 

lub w części przez pewien okres lub definitywnie, których skutków Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec, 

przy czym mogą to być w szczególności okoliczności wskazane w ust. 6.” 

Uwaga Wykonawcy: „proszę o wykreślnie słowa "jedynie”" 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu Umowy. 

§ 8 ust. 9 Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): - „Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres 

dłuższy niż 90 dni, Strony mają prawo odstąpić od Umowy w terminie określonym w § 15 ust. 1. W przypadku 

odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym ustępie, będą mieć odpowiednie zastosowanie 

postanowienia § 14 ust. 3 – 6”. 

Uwaga Wykonawcy: „?? §14. ust.1.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: 

Zamawiający wnosi następujące zmiany: 

BYŁO: „Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni, Strony mają prawo odstąpić od 

Umowy w terminie określonym w § 15 ust. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym 

ustępie, będą mieć odpowiednie zastosowanie postanowienia § 14 ust. 3 – 6”. 

JEST: „Jeżeli okoliczności siły wyższej trwają przez okres dłuższy niż 90 dni, Strony mają prawo odstąpić od 

Umowy w terminie określonym w § 14 ust. 1. W przypadku odstąpienia od Umowy, o którym mowa w niniejszym 

ustępie, będą mieć odpowiednie zastosowanie postanowienia § 14 ust. 3 – 6”. 

§ 11 ust. 4 Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy):  - Z zastrzeżeniem ust 1-3 żadna ze Stron nie będzie 

wykorzystywać bez pisemnej zgody drugiej Strony żadnych dokumentów ani informacji związanych z Umową 

otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej strony do celów innych niż realizacja Umowy oraz korzystania 

z przedmiotu Umowy a także jego konserwacji, remontu naprawy, modernizacji, rozbudowy. Wykonawca bez 

pisemnej zgody Zamawiającego nie może wykorzystać jakichkolwiek danych dotyczących Zamawiającego dla 

innych celów, niż związanych bezpośrednio z realizacją Umowy, dotyczy to w szczególności stosowanych 

rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeń, programów i planów 
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remontowych oraz inwestycyjnych jak również wszelkich danych finansowo–księgowych i bilansowych 

Zamawiającego. 

Uwaga Wykonawcy:  „zg. za nowymi wytycznymi ust. 4. brzmi:Z zastrzeżeniem ust. 1.-3., żadna ze Stron nie 

będzie wykorzystywać bez pisemnej zgody drugiej Strony żadnych dokumentów ani informacji związanych  

z Umową otrzymanych w trakcie realizacji Umowy od drugiej strony do celów innych niż realizacja Umowy oraz 

korzystanie z przedmiotu umowy a także jego konserwacja, remont, naprawa, modernizacja, rozbudowa. Żadna ze 

Stron bez pisemnej zgody drugiej Strony nie może wykorzystać jakichkolwiek danych dotyczących drugiej Strony 

dla innych celów, niż związanych bezpośrednio z realizacją Umowy, dotyczy to w szczególności stosowanych 

rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych, administracyjnych, zamierzeń, programów i planów 

remontowych oraz inwestycyjnych jak również wszelkich danych finansowo–księgowych i bilansowych drugiej 

Strony, oraz innych informacji, które nie zostały podane do publicznej wiadomości, a do których druga Strona 

uzyskał dostęp w związku z realizacją Umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu Umowy. 

§ 14 Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): – Odstąpienie od Umowy 

Uwaga Wykonawcy: „proszę o dodanie zapisu o możliwości odstąpienia od umowy przez Wykonawcę w razie 

opóźnienia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę projektu Umowy. 

§ 15 ust. 1 Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy): – „Strony oświadczają, że zapoznały się z Komunikatem 

dot. obowiązku informacyjnego wynikającego z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 

sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie” lub 

„RODO”), znajdującym się na stronie internetowej: http://www.elbest.pl/pl/regulacje-zakupowe. 

Uwaga Wykonawcy: „jeżeli jest dwustronny obowiązek informacyjny proszę o podanie naszej strony internetowej”  

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: Wykonawca będzie mógł podać adres strony internetowej, na której znajduje 

się odpowiedni Komunikat dopiero po wyłonieniu Wykonawcy. 

§ 15 ust. 3 Załącznika nr 4 do SIWZ (Projekt Umowy):  - „Dane osobowe osób, o których mowa w § 8 Umowy, 

będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów 

wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i 

zakresie niezbędnym do wykonania zadań związanych z realizacją zawartej Umowy.” 

Uwaga Wykonawcy: „dane osób, odpowiedzialnych za realizację umowy są podane w § 7 ust 1-3” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJACEGO: 

Zamawiający wnosi następujące zmiany: 

BYŁO: „Dane osobowe osób, o których mowa w § 8 Umowy, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

http://www.elbest.pl/pl/regulacje-zakupowe
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realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

związanych z realizacją zawartej Umowy.” 

JEST: „Dane osobowe osób, o których mowa w § 7 Umowy, będą przetwarzane przez Strony na podstawie art. 6 

ust. 1 lit. f) RODO (tj. przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów 

realizowanych przez administratorów danych) jedynie w celu i zakresie niezbędnym do wykonania zadań 

związanych z realizacją zawartej Umowy.” 

 

Pozostałe Uwagi, mogące sugerować kto jest ich autorem nie zostały zamieszczone w odpowiedzi, jednak 

Zamawiający nie wnosi więcej zmian do Załącznika nr 4 do SIWZ – Projektu Umowy. 

 

W związku z powyższym modyfikuje się Projekt Umowy według załącznika. 

   

W załączeniu: 

Załącznik nr 4 do SIWZ (projekt Umowy) – PO MODYFIKACJI I. 

 

WSZYSTKIE ODPOWIEDZI UDZIELONE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO ORAZ MODYFIKACJA ZAPROSZENIA 

DO ZŁOŻENIA OFERTY SĄ DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE. 

 


