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Warszawa, 2020-10-14 

WRZ.270.3.2020 

2020-25271 

 

WYKONAWCY 

BIORĄCY UDZIAŁ W POSTĘPOWANIU 

 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego, którego przedmiotem jest: 
Świadczenie usług telefonii komórkowej wraz z dostępem do mobilnego Internetu dla Centrum e-
Zdrowia, znak sprawy: WRZ.270.3.2020 
 

W związku z wpłynięciem pytań od Wykonawcy dotyczących treści Zapytania ofertowego, Zamawiający 

przytacza treść pytań i udziela odpowiedzi. 

 

Pytanie nr 1: 

Stosownie do treści art. 56 ustawy – Prawo telekomunikacyjne, umowa o świadczenie publicznie 

dostępnych usług telekomunikacyjnych, wymaga formy pisemnej lub elektronicznej i powinna zawierać co 

najmniej elementy wskazane w ust. 3 ww. przepisu. W konsekwencji Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, czy 

Zamawiający przewiduje, że umowy szczegółowe (o świadczenie usług telekomunikacyjnych) będą 

zawierane dla poszczególnych kart SIM i jako takie  zawierać będą wszystkie niezbędne elementy umów o 

świadczenie usług telekomunikacyjnych, z zastrzeżeniem że podstawowe warunki tych umów będzie 

określać umowa (główna) w sprawie udzielenia zamówienia? Jednocześnie Wykonawca podkreśla, iż 

przyjęcie przez Zamawiającego, że jedyną podstawa świadczenia usług telekomunikacyjnych będzie 

załączona do Zapytania Ofertowego umowa  w  sprawie udzielenia zamówienia publicznego naraża 

Wykonawcę na naruszenie przepisów ustawy – Prawo telekomunikacyjne. 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

Podstawą relacji między Zamawiającym a Wykonawcą jest komentowana Umowa. 

 

Pytanie nr 2: 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie w zakresie pkt 3 ust. 3 pkt. 5) Opisu Przedmiotu Zamówienia (załącznik 

nr 1 do Zapytania Ofertowego), jaki obecnie status posiadają numery telefoniczne Zamawiającego w sieci 

komórkowej obecnego Wykonawcy i czy numery posiadane przez Zamawiającego są związane umową 

lojalnościową, a jeżeli tak, to uprzejmie proszę o podanie daty do kiedy? 

Jednocześnie Wykonawca informuje, iż w przypadku gdy umowy z obecnym operatorem nie dobiegły 

jeszcze do końca, niemożliwe jest ich przeniesienie do sieci nowego Wykonawcy w taki sposób, aby odbyło 

się to bezkosztowo. Dodatkowo Wykonawca wskazuje, że obowiązek poniesienia wszystkich kosztów 

związanych z przeniesieniem numerów od dotychczasowego operatora GSM spoczywa na Wykonawca, 

może zostać uznany za naruszenie konkurencyjności postępowania, w przypadku gdy jednym z 

uczestników postępowania będzie dotychczasowy operator GSM. 



 

2 Z 9 

Centrum e-Zdrowia tel.: +48 22 597-09-27  
ul. Stanisława Dubois 5A fax: +48 22 597-09-37 NIP: 5251575309 
00-184 Warszawa biuro@cez.gov.pl | www.cez.gov.pl REGON: 001377706 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający informuje, że data wygaśnięcia obecnie obowiązującej Umowy na wszystkie karty sim objęte 

zamówieniem to 30.11.2020 r. 

Pytanie nr 3: 

Wykonawca zwraca się zapytaniem, czy Zamawiający wyraża zgodę, aby regulowanie należności 

następowało na konto bankowe Wykonawcy w terminie 30 dni od daty wystawienia przez Wykonawcę 

faktury VAT, przy czym Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia faktury w ciągu 14 dni od daty jej 

wystawienia?  

Mając na uwadze wyrok Sądu Najwyższego z 12 lipca 1996 r. (sygn. akt II CRN 79/96), zgodnie z którym: 

"(..) w rozliczeniach bezgotówkowych za chwilę otrzymania zapłaty przez wierzyciela uważać trzeba chwilę 

uznania jego rachunku bankowego", Wykonawca wnosi o przyjęcie, że dniem zapłaty będzie dzień wpływu 

należności na konto Wykonawcy. Jak potwierdza bowiem powyższe orzeczenie Sądu Najwyższego, za 

spełnienie świadczenia pieniężnego uważa się postawienie środków pieniężnych do dyspozycji wierzyciela, 

co w przypadku płatności bezgotówkowej oznacza, że datą spełnienia świadczenia jest dzień, w którym 

świadczenie zasiliło jego rachunek bankowy. 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy zaproponowaną przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 4: 

Wykonawca wnosi o zmianę w zakresie § 1 ust.3 projektu umowy wykonawczej w zakresie terminu: „[…]w 

terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie dłuższym niż 3 dni robocze.”. Wykonawca wnioskuje na 

zmianę na „nie krótszym niż 3 dni robocze.” Wykonawca wskazuje, że to Zamawiający określa termin 

realizacji świadczeń objętych zamówieniem opcjonalnym. W związku z tym, zdaniem Wykonawcy druga 

część określenia terminu powinna zabezpieczać możliwość wykonania zamówienia opcjonalnego, wiec 

termin nie powinien być krótszy, niż 3 dni robocze. W przeciwnym wypadku po stronie Wykonawcy jest 

bardzo duże ryzyko niewykonania terminowego zamówienia opcjonalnego. 

Odpowiedź na pytanie nr 4: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści wzoru umowy i § 1 ust. 3 przyjmuje następującą treść: 

W stosunku do usług objętych zakresem opcjonalnym przedmiotu Umowy, o których mowa w ust. 2 

Wykonawca wykona je każdorazowo wyłącznie na pisemne zlecenie (wniosek) Zamawiającego i w zakresie 

żądanym przez Zamawiającego. W tym celu Zamawiający złoży każdorazowo oświadczenie o skorzystaniu 

z prawa opcji w określonym przez siebie zakresie, a Wykonawca zobowiązany będzie do realizacji 

świadczeń objętych zamówieniem opcjonalnym w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 3 dni robocze. Oświadczenie o skorzystaniu z prawa opcji składane będzie za pośrednictwem poczty 

elektronicznej, na adres wskazany w § 6 ust. 2 Umowy. 

 

Pytanie nr 5: 

Wykonawca wnosi o wykreślenie w § 3 ust.4 projektu umowy wykonawczej wyrażenia „nie wyższej 30% 

maksymalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ust.1”. Maksymalne wynagrodzenie jest określone w 

ust.1, zaś wprowadzenie przedmiotowego ograniczenia wskazanego w § 3 ust.4 projektu umowy 
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wykonawczej powoduje bardzo duże ryzyko Wykonawcy. Zamawiający nie powinien mieć bezpłatnie 

świadczonych usług powyżej 30% maksymalnego wynagrodzenia. 

Odpowiedź na pytanie nr 5: 

W treści § 3 ust. 4 wzoru umowy, Zamawiający określił, że limit 30% maksymalnego wynagrodzenia, 

przysługującego Wykonawcy w związku z realizacją umowy, do wysokości którego, usługi wymienione 

w tym ustępie, rozliczane będą wg cennika Wykonawcy. Wykonawca zatem wie, że nie może przekroczyć 

limitu, a w przypadku przekroczenia w grę może wchodzić procedura zmiany Umowy. 

 

Pytanie nr 6: 

Wykonawca wskazuje, że cennik o którym mowa w § 3 ust.4 projektu umowy wykonawczej nie jest zawarty 

w Regulaminie. Wykonawca wnioskuje o zmianę z „Cennikiem zawartym w Regulaminie” na „cennikiem 

dla klientów biznesowych, obowiązującym u Wykonawcy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 6: 

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie cennika Wykonawcy do umowy. Zmieniony wzór umowy 

uwzględnia ten dokument w postaci załącznika nr 3a. 

 

Pytanie nr 7: 

Wykonawca wnosi o zmianę § 4 ust.8-10 projektu umowy wykonawczej na zapis, że celu weryfikacji 

spełnienia warunku wskazanego § 4 ust.6 projektu umowy wykonawczej, Zamawiający  zaakceptuje 

zanonimizowane dokumenty potwierdzające posługiwanie się przy realizacji przedmiotu zamówienia 

osobami zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, takimi jak np.:  

(1) kopia umowy o pracę (pozbawiona danych osobowych pracownika), 

(2) oświadczenie własne Wykonawcy zawierające:  numer osobowy  pracownika nadany przez 

pracodawcę, datę zatrudnienia wraz z podstawą prawną oraz stanowisko służbowe,  

(3) oświadczenie własne Wykonawcy zawierające: liczbę pracowników, ich stopień służbowy, którzy będą 

brali udział w realizacji przedmiotu zamówienia.  

W tym miejscu, Wykonawca wskazuje, że sugerowane formy potwierdzania zatrudnienia osób 

wykonujących czynności związane z realizacja  przedmiotu zamówieniu na podstawie umowy powinny 

uwzględniać stanowisko Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych dotyczące art. 29 ust. 3a ustawy PZP 

(dostępne na stronie internetowej www.uzp.gov.pl), uwzględniające opinię Generalnego Inspektora 

Danych Osobowych z dnia 23 września 2016 r. (dostępna również na stronie  www.uzp.gov.pl). W 

szczególności Wykonawca zwraca uwagę na treść ww. opinii Generalnego Inspektora Danych Osobowych, 

zgodnie z którą  „z regulacji zawartych w art. 29 ust. 3 a oraz 36 ust. 2 pkt 8a PZP nie można wywodzić 

podstawy prawnej do przekazywania zamawiającemu przez wykonawcę danych osobowych pracowników, 

a zarówno dokumentowanie zatrudnienia osób, o których mowa w art. 29 ust. 3a, jak i kontrola spełniania 

przez wykonawcę wymagań, o których mowa w tym artykule może odbywać się w sposób, których nie 

będzie wiązał się z przetwarzaniem danych indywidualnych osób”. W związku z powyższym Wykonawca 

wnosi o dopuszczenie jako formy potwierdzania zatrudniania pracowników  dokumentów 

zanonimizowanych. 

http://www.uzp.gov.pl/
http://www.uzp.gov.pl/
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W obecnej sytuacji brak zgody pracownika na przekazywanie danych osobowych może powodować 

odpowiedzialność Wykonawcy za brak realizacji umowy wykonawczej. A taka sytuacja nie powinna mieć 

miejsca. 

Odpowiedź na pytanie nr 7: 

Zamawiający nie zmienia postanowień w zakresie żądanych dokumentów, natomiast usuwa 

postanowienie o przekazaniu zgody przez pracowników na przetwarzanie danych osobowych. 

Zamawiający zwraca tez uwagę, że cytowana opinia  GIODO straciła aktualność, zważywszy na brzmienie 

art. 143e ustawy PZP, zgodnie z którym: 

1. W przypadku, o którym mowa w art. 29 ust. 3a, umowa zawiera postanowienia dotyczące sposobu 

dokumentowania zatrudnienia oraz kontroli spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę wymagań 

dotyczących zatrudnienia na podstawie umowy o pracę oraz postanowienia dotyczące sankcji z tytułu 

niespełnienia wymagań, o których mowa w art. 29 ust. 3a. 

2.  W celu weryfikacji zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności w zakresie realizacji zamówienia umowa 

przewiduje możliwość żądania przez zamawiającego w szczególności: 

1) oświadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o pracę, 

2) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

3) innych dokumentów 

– zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, 

rodzaj umowy o pracę oraz zakres obowiązków pracownika. 

 

W związku z powyższym, Zamawiający zmodyfikował treść § 4 ust. 10 w następujący sposób: 

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć  oświadczenie o zatrudnianiu osób, o których mowa 

w ust. 6. 

 

Pytanie nr 8: 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie zapisu § 5 ust. 2 

projektu umowy wykonawczej tak, aby naliczanie kar umownych następowało po zakończeniu procedury 

reklamacyjnej, przy czym postępowania reklamacyjne wynikłe w toku realizacji umowy będą prowadzone 

na zasadach i warunkach określonych w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 

2014 r. w sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr poz. 284)? 

Wykonawca proponuje np. następujący zapis: 

"Wszelkie przypadki niewykonania lub nienależytego wykonania usług telekomunikacyjnych rozstrzygane 

będą zgodnie z art. 105 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., Nr 171, 

poz. 1800 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 24 lutego 2014 r. w 

sprawie reklamacji usługi telekomunikacyjnej (Dz. U. Nr poz. 284), a ewentualne kary umowne naliczane 

będą po zakończeniu procedury reklamacyjnej.". 

Odpowiedź na pytanie nr 8: 
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Zamawiający deklaruje, że będzie prowadził przed nałożeniem kary umownej postępowanie mające 

ustalić, przyczyny naruszenia przez wykonawcę zobowiązań umownych, w tym przede wszystkim jego 

stopień zawinienia. Brak zawinienia powoduje, że Zamawiający nie może naliczyć kary umownej. 

 

Pytanie nr 9: 

Wykonawca wnosi o zgodę na modyfikację § 7 ust. 6 projektu umowy wykonawczej w taki sposób, że 

Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego 

wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych 

korzyści, co ograniczy w sposób uzasadniony ryzyko biznesowe  Wykonawcy umowy, jak również pozwoli 

obniżyć cenę ofertową. 

Odpowiedź na pytanie nr 9: 

Zamawiający zmodyfikował treść § 7 ust. 6 wzoru umowy w następujący sposób: 

Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary umowne na zasadach ogólnych 

Kodeksu cywilnego, w przypadku gdy kary umowne nie kompensują całej szkody, przy czym wysokość 

odszkodowania przysługującego Zamawiającemu jest ograniczona do wysokości rzeczywiście poniesionej 

szkody. 

 

Pytanie nr 10: 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie § 8 ust.3 projektu umowy wykonawczej poprzez dodanie na końcu 

ustępu terminu w jakim Zamawiający może rozwiązać umowę w związku z zaistnieniem danej okoliczności. 

Zdaniem Wykonawcy obecny zapis daje Zamawiającemu prawo do rozwiązania umowy wykonawczej na 

długo po usunięciu okoliczności powodujących niewykonanie umowy przez Wykonawcę. 

Wykonawca proponuje dookreślenie ustępu przez dodanie na końcu ustępu zapisu wspólnego dla ppkt 1) 

i 2): „w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności dających prawo do rozwiązania Umowy”. 

Odpowiedź na pytanie nr 10: 

Zamawiający zmodyfikował treść § 8 ust.3 wzoru umowy w następujący sposób: 

1. Zamawiający ma prawo do rozwiązania Umowy w całości albo w części ze skutkiem natychmiastowym 

w sytuacji:  

1) niewykonywania lub nienależytego wykonywania Umowy przez Wykonawcę z powodu okoliczności, 

za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, po uprzednim wezwaniu do należytego wykonania 

Umowy z wyznaczeniem odpowiedniego terminu, nie krótszego niż 3 dni robocze, 

2) naliczenia przez Zamawiającego kar umownych przekraczających 20% wynagrodzenia 

maksymalnego 

- w terminie 30 dni od zaistnienia okoliczności dających prawo Zamawiającemu do rozwiązania 

Umowy. 

 

Pytanie nr 11: 
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Wykonawca wnosi o usunięcie § 8 ust.5 projektu umowy wykonawczej. Wykonawca wskazuje, że umowa 

jest zawarta na czas określony, zaś przedmiotowy zapis powoduje, że Wykonawca nie może uwzględnić 

świadczenia usługi w okresie oznaczonym, bowiem umowa wykonawcza może być w każdym czasie 

wypowiedziana.  

Taka zmiana będzie w końcowym rachunku generowała korzyść dla Zamawiającego, gdyż dla Wykonawcy 

oznacza ograniczenie ryzyka rozwiązania przez Zamawiającego bez powodu w dowolnym momencie czasu 

oznaczonego umowy wykonawczej, a więc dla Wykonawcy umożliwia wykonanie dużo niższej kalkulacji 

cenowej oferty przetargowej. 

Wykonawca uważa, że skoro Zamawiającego obliguje dyscyplina finansów publicznych, powinien on dążyć 

do minimalizacji kosztów realizacji wymaganego zamówienia, przy zachowaniu racjonalnych warunków tej 

realizacji. 

Odpowiedź na pytanie nr 11: 

Zamawiający nie zgadza się na modyfikację treści wzoru umowy w ww. zakresie, zważywszy że mamy do 

czynienia z umową dwuletnią. Niemniej jednak Zamawiający zapowiada, że będzie korzystać z tego 

uprawnienia bardzo ostrożnie i tylko w takich sytuacjach, gdy z okoliczności niezawinionych przez  

Zamawiającego będzie musiał wypowiedzieć umowę.  

 

Pytanie nr 12: 

Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający zgodzi się na doprecyzowanie treści § 11 ust.1 

projektu umowy wykonawczej i wprowadzenie zapisu o następującej treści: 

„Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W 

przypadku braku porozumienia Stron spory wynikające z niniejszej umowy, rozpatrywane będą przez sąd 

właściwy dla siedziby Zamawiającego.”? 

Wykonawca stoi na stanowisku, że zapis taki jest korzystny dla Stron, ponieważ zapewnia w pierwszej 

kolejności możliwość polubownego uzgodnienia stanowisk i rozwiązania sporu bez konieczności 

odwoływania się do sądów powszechnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 12: 

Zamawiający zmodyfikował treść § 11 ust. 1 wzoru umowy w następujący sposób: 

Ewentualne spory wynikające z niniejszej umowy będą rozstrzygane przez Strony polubownie. W przypadku 

braku porozumienia Stron spory wynikające z Umowy, rozpatrywane będą przez sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. Przed skierowaniem sporu na drogę sądową Strony rozważą zaangażowanie mediatora 

w celu zawarcia ugody.  

 

Pytanie nr 13: 

Czy Zamawiający potwierdzi, że podmiotem odpowiedzialnym za kontrolowanie, czy kwota,  

o której mowa w § 3 ust. 1 Umowy została wykorzystana jest Zamawiający, który powiadomi  

o tym fakcie Wykonawcę z odpowiednim wyprzedzeniem? Ponadto, czy w przypadku wyczerpania ww. 

kwoty Wykonawca ma zaprzestać świadczenia usług? Jeżeli odpowiedź na to pytanie jest odmowna, to za 

Zamawiający dokona zapłaty za usługi, które będą świadczone po wykorzystaniu kwoty wynagrodzenia? 
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Odpowiedź na pytanie nr 13: 

Zamawiający potwierdza, że będzie realizował nadzór nad wykorzystaniem kwoty określonej w § 3 ust. 1 

wzoru umowy i poinformuje Wykonawcę, jeśli takie zdarzenie będzie miało miejsce z odpowiednim 

wyprzedzeniem. Jednocześnie Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której miałby korzystać z usług po 

wykorzystaniu maksymalnej kwoty wynagrodzenia. 

 

Pytanie nr 14: 

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji § 3 ust. 4 Umowy, poprzez wskazanie, że odpowiedni 

cennik Wykonawcy będzie stanowił odrębny załącznik do Umowy? Wykonawca informuje, że cennik nie 

stanowi części regulaminu świadczenia usług telekomunikacyjnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 14: 

Zamawiający wyraża zgodę na dołączenie cennika Wykonawcy do umowy. Zmieniony wzór umowy 

uwzględnia ten dokument w postaci załącznika nr 3a. 

 

Pytanie nr 15: 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 3 ust. 8 Umowy w taki sposób, aby 

termin płatności liczony był od daty wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę, a nie od dnia jej 

otrzymania przez Zamawiającego? Dotychczasowy zapis nie pozwala na ustalenie właściwej daty 

powstania obowiązku podatkowego (data wystawienia faktury VAT, jest dla Wykonawcy datą pewną), co 

w konsekwencji może narazić Wykonawcę na sankcje skarbowe z tytułu nieterminowego odprowadzania 

podatku VAT oraz podatku dochodowego od osób prawnych. 

Odpowiedź na pytanie nr 15: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wzoru umowy zaproponowaną przez Wykonawcę. 

 

Pytanie nr 16: 

Czy Zamawiający dokona modyfikacji postanowienia określonego w § 4 ust. 10 Umowy poprzez 

wykreślenie obowiązku pozyskania przez Wykonawcę zgody jego pracowników na przetwarzanie ich 

danych osobowych? Wykonawca wskazuje, iż w tym przypadku to Zamawiający jako administrator danych 

osobowych zobowiązany jest do przetwarzania danych zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi i 

w przypadku uznania przez niego, że przetwarzanie danych osobowych powinno odbywać się na postawie 

zgody osoby, której dane będą przetwarzane – to Zamawiający zobowiązany jest do pozyskania takiej 

zgody. Niezależnie od powyższego Wykonawca wskazuje, iż w jego opinii przesłanką legalizującą 

przetwarzanie danych osobowych w przedmiotowej sytuacji nie powinna być zgoda tj. przesłanka 

wskazana w art. 6 lit. a) RODO, lecz przesłanka wskazana art. 6 lit. c) RODO, ponieważ przetwarzanie ww. 

danych osobowych dokonywane będzie w związku z realizacją art. 143e  ustawy PZP (tj. przetwarzanie 

danych osobowych będzie realizowane w związku z wymogiem wynikającym z obowiązującego przepisu 

prawa). 

Odpowiedź na pytanie nr 16: 

Zamawiający dokonuje modyfikacji treści wzoru umowy i w związku z tym, treść § 4 ust. 10 przyjmuje 

następujące brzmienie: 

Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 

3 dni robocze, Wykonawca zobowiązuje się przedłożyć  oświadczenie o zatrudnianiu osób, o których mowa 
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w ust. 6. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będzie 

traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia pracowników świadczących usługi na podstawie 

umowy o pracę. 

 

 

Pytanie nr 17: 

Czy Zamawiający potwierdzi, że kara umowna, o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy będzie przysługiwała 

Zamawiającemu jedynie, gdy naruszenie obowiązku poufności będzie miało charakter istotny i w sposób 

prawdopodobny narazi Zamawiającego na odpowiedzialność z tym związaną? 

Odpowiedź na pytanie nr 17: 

Tak, Zamawiający potwierdza, kara umowna, o której mowa w § 7 ust. 5 Umowy będzie przysługiwała 

Zamawiającemu jedynie za naruszenia istotne i zawinione. 

 

Pytanie nr 18: 

Zamawiający w § 7 ust. 7 Umowy przewidział dla siebie prawo do potrącania kwoty kar umownych z 

należnego wynagrodzenia Wykonawcy. W związku z powyższym zauważyć należy, iż działanie 

Zamawiającego oparte na ww. prawie doprowadzić może nie tylko do poważnych nieporozumień 

pomiędzy Stronami Umowy, a także może wywrzeć negatywny skutek na przebieg realizacji zamówienia. 

Niejednokrotnie bowiem zarówno sam fakt wystąpienia zdarzenia, skutkującego naliczeniem kar 

umownych, jak i ustalenie wysokości kary umownej, może być sporny. W takiej sytuacji niezbędne wydaje 

się podjęcie przez Strony Umowy działań zmierzających nie tylko, do ustalenia przesłanek skutkujących 

powstaniem roszczenia, ale także czynników wpływających na ich wysokość. Niczym nieograniczone 

jednostronne prawo do naliczenia kar umownych i potrącenia ich przez Zamawiającego z należnego 

wynagrodzenia, godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, 

czy potrącone kary umowne zostały naliczone prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Czy Zamawiający 

wyraża zgodę na modyfikację przedmiotowego postanowienia, tak, aby możliwość potrącania kar 

umownych przez Zamawiającego, nie była jednostronną czynnością Zamawiającego, a wymagała zgody 

obu Stron, w tym Wykonawcy? 

Odpowiedź na pytanie nr 18: 

Przed nałożeniem kary umownej Zamawiający zawsze szczegółowo bada, czy wystąpiły przesłanki 

nałożenia kary umownej, a w szczególności czy okoliczności związane z naruszeniem postanowień 

umownych przez Wykonawcę są zawinione. W przypadku braku zawinienia nie wchodzi w grę naliczenie 

kary umownej. Potrącenie kary umownej jest jednym ze sposobów kompensowania należności z kar 

umownych, nie ma charakteru obligatoryjnego. Warto tez zwrócić uwagę, że w okresie obowiązywania 

stanu epidemii i 90 dni po jego odwołaniu Zamawiający nie może dokonywać potracenia kar umownych 

z wynagrodzenia należnego wykonawcy. 

 

Pytanie nr 19: 

Czy Zamawiający  (w odniesieniu do § 7 ust. 6 Umowy) potwierdzi, iż jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania wyłącznie do wysokości poniesionej szkody, a z wyłączeniem utraconych korzyści? 

Wykonawca zwraca uwagę iż udowodnienie utraconych korzyści w postępowaniu sądowym jest niezwykle 

trudne niemniej jednak na bardzo szeroki zakres żądań jakich może żądać w związku z nimi Zamawiający 

koniecznym będzie wliczenie takiego ryzyka w kalkulację cenową oferty. 
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Odpowiedź na pytanie nr 19: 

Tak, Zamawiający potwierdza. 

 

Pytanie nr 20: 

Czy Zamawiający (w odniesieniu do § 8 ust. 3 Umowy) przed wypowiedzeniem Umowy  przeprowadzi 

procedurę wyjaśniającą, tj. wezwie Wykonawcę do świadczenia zgodnego z przedmiotem Umowy 

wskazując nieprawidłowości, których dopuścił się Wykonawca oraz wyznaczy Wykonawcy w tym celu 

termin dodatkowy, a po bezskutecznym upływie terminu dodatkowego Zamawiający Umowę wypowie? 

Ponadto, czy Zamawiający potwierdzi, iż jest uprawniony do wypowiedzenia Umowy (rozwiązania 

Umowy), wyłącznie, gdy Wykonawca narusza przedmiot Umowy w sposób rażący? 

 

Odpowiedź na pytanie nr 20: 

Zamawiający potwierdza informacje zawarte w pytaniu Wykonawcy, które wynikają explicite 

z postanowień wzoru umowy. 

 

W związku z powyższymi zmianami treści wzoru umowy, w załączeniu Zamawiający przekazuje załącznik 

nr 3 uwzględniający te modyfikacje. 

 

Jednocześnie Zamawiający dokonuje zmiany treści Zapytania ofertowego w zakresie przedłużenia termin 

składania ofert do dnia 20.10.2020 r. do godziny 10:00. 

 

W związku z powyższym, zmianie ulega treść pkt 1 ustępu 11 Zapytania ofertowego: 

Pkt 1 przyjmuje brzmienie: 

1) „Ofertę należy złożyć:  

w postaci elektronicznej na adres e-mail : wzp@csioz.gov.pl ; 

lub 

na adres skrytki ePUAP: /csiozgovpl/SkrytkaESP 

 

w nieprzekraczalnym terminie do dnia 2020-10-20 do godziny 10:00;” 

 

z upoważnienia Dyrektora 

Centrum e-Zdrowie 

(-) Łukasz Chrostek 

Kierownik Wydziału Realizowania Zamówień 

 

 

Sporządził: Tchórzewska Lucyna 

mailto:wzp@csioz.gov.pl

