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KANCELAR IA
SENATU

BIURO PRAWNE,  KADR I  ORGANIZACJ I

Dotyczy: prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi 
transmisji audio-video w Internecie.

Wyjaśnienia i zmiana
treści SWZ

(Podstawa prawna: art. 284 ust. 2 i 6 i  art. 286 ust.  1  i 7  ustawy z dnia 11 września 
2019 r. – Prawo zamówień publicznych)

W związku z nadesłanym w dniu 15 marca 2021 r. wnioskiem o wyjaśnienie treści 
specyfikacji warunków zamówienia z dnia 09 marca 2021 r. w wyżej wymienionym 
postępowaniu, Kancelaria Senatu udziela następujących wyjaśnień: 

Pytanie 1:  
Wykonawca zwraca się prośbą o modyfikację treści § 1 ust. 5 Umowy poprzez nadanie 
mu następującego brzmienia: „Negatywny wynik testów, opisanych w pkt 11 Opisu 
przedmiotu zamówienia, stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ, zwanego dalej „Opz”, 
wykonywanych przed rozpoczęciem świadczenia usługi, może stanowić podstawę do 
wypowiedzenia umowy przez Zamawiającego ze skutkiem natychmiastowym.”.
Odpowiedź 1:
Dotychczasowy zapis umowy pozostaje bez zmian.   

Pytanie 2: 
 Wykonawca zwraca się prośbą o modyfikację treści § 3 ust. 6 Umowy poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia: „Płatności za modyfikacje i adaptacje 
funkcjonalności, o których mowa w ust. 4 pkt 2, dokonywane będą przez 
Zamawiającego na podstawie faktur wystawionych po zakończeniu zleconych przez 
Zamawiającego do wykonania prac i po przyjęciu ich wykonania przez 
Zamawiającego. Dowodem zrealizowania zlecenia jest zaakceptowana faktura lub 
rozpoczęcie korzystania przez Zamawiającego z modyfikacji i adaptacji 
funkcjonalności o których mowa w ust. 4 pkt 2 Umowy.”.
Odpowiedź 2: 
Dotychczasowy zapis umowy pozostaje bez zmian. 
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Pytanie3: 
Wykonawca zwraca się prośbą o modyfikację treści § 3 ust. 13 Umowy poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia: „W przypadku wyczerpania maksymalnej 
wartości brutto umowy, o której mowa w ust. 2, umowa zostanie rozwiązana w 
terminie wskazanym przez Zamawiającego, w drodze jego jednostronnego 
oświadczenia woli złożonego Wykonawcy, z zastrzeżeniem obowiązku zapłaty na 
rzecz Wykonawcy wynagrodzenia za usługi i prace wykonane do chwili skutecznego 
złożenia oświadczenia woli Zamawiającego, o którym mowa w niniejszym ust. 13.”.
Odpowiedź 3: 
Dotychczasowy zapis umowy pozostaje bez zmian. Strony umowy są zobowiązane do 
czuwania nad realizacją umowy w zakresie jej nieprzekraczalnej wartości. 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za zrealizowane usługi do wartości 
nieprzekraczalnej wartości umowy. Zamawiający złoży oświadczenie o rozwiązaniu 
umowy w odpowiednim terminie umożliwiającym zapłatę wynagrodzenia za 
zrealizowane usługi.  

Pytanie 4: 
 Wykonawca zwraca się prośbą o modyfikację treści § 4 ust. 1 Umowy poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca może powierzyć wykonanie 
części zamówienia podwykonawcy, z  tym że zadania określone w pkt 1.5 Opz, muszą 
być osobiście wykonane przez Wykonawcę. Za osobiste wykonanie zadań przez 
Wykonawcę, o których mowa w zdaniu poprzednim, Strony uznają wykonanie ich 
także przez osoby prowadzące działalność gospodarczą, na stałe współpracujące z 
Wykonawcą w oparciu o umowę świadczenia usług.”.
Odpowiedź 4: 
Dotychczasowy zapis umowy pozostaje bez zmian. Zamawiający zastrzegł obowiązek 
osobistego wykonania kluczowych części zamówienia. Oznacza to, że zakres 
zastrzeżony powinien być wykonany osobiście przez wykonawcę. W ramach 
osobistego wykonywania zamówienia mieści się możliwość posługiwania podległymi 
pracownikami oraz innymi osobami bezpośrednio podporządkowanymi wykonawcy. 
Podwykonawstwo, to sytuacja w której podmiot trzeci realizuje część przedmiotu 
zamówienia na podstawie stosownego porozumienia z wykonawcą, przy czym czyni 
to na własne ryzyko i rachunek.  

Pytanie 5: 
Wykonawca zwraca się prośbą o modyfikację treści § 4 ust. 2 Umowy poprzez 
nadanie mu następującego brzmienia: „Wykonawca zamierzający zawrzeć umowę o 
podwykonawstwo, jest zobowiązany do pisemnego zawiadomienia o tym fakcie 
Zamawiającego, wskazania części zamówienia, jaką zamierza powierzyć 
podwykonawcy oraz podania nazwy podwykonawcy i jego danych kontaktowych. 
Wykonawca zawiadamia Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 
mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji umowy, a także przekazuje wymagane 
informacje na temat nowych podwykonawców, którym zamierza powierzyć realizację 
części zamówienia. Zamawiający akceptuje fakt, że Wykonawca wykonuje Umowę 
także z zaangażowaniem osób prowadzących działalność gospodarczą, na stałe 
współpracujących z Wykonawcą w oparciu o umowę o świadczenie usług, które to 
osoby nie będą uznawane jako podwykonawcy w rozumieniu niniejszej umowy.”.
Odpowiedź 5: 
Patrz odpowiedź na pytanie 4.

Pytanie 6: 
W związku z zastrzeżeniem kar umownych na rzecz Zamawiającego w zakresie 
usunięcia błędów w funkcjonowaniu systemu, Wykonawca wnosi o skreślenie § 5 ust. 
1 pkt 3) i pkt 4) Umowy, które to postanowienia mogą prowadzić do podwójnego 
naliczenia kar umownych od Wykonawcy za tę samą okoliczność.
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Odpowiedź 6: 
Dotychczasowy zapis umowy pozostaje bez zmian. Kary umowne o których mowa 
wyżej, dotyczą innych zdarzeń, więc nie zachodzi obawa stosowania podwójnych kar.  

Pytanie 7:
Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 5 ust. 4 Umowy poprzez jego skreślenie.
Odpowiedź 7: 
Dotychczasowy  zapis umowy pozostaje bez zmian.  Jest to wymóg ustawowy art. 436 pkt 
4 lit. a ustawy Pzp.

Pytanie 8:
Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 5 ust. 6 Umowy poprzez nadanie mu 
brzmienia: „Łączna maksymalna wartość kar umownych nałożonych na Wykonawcę 
nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy.”
Odpowiedź 8:
Dotychczasowy zapis umowy pozostaje bez zmian.   

Pytanie 9:
Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 5 ust. 7 Umowy poprzez nadanie mu 
brzmienia: „Zamawiający uprawniony jest do dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, wynikających z przepisów ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
niewykonania lub nienależytego wykonania niniejszej umowy, ograniczona jest do 
łącznej kwoty 50% wynagrodzenia brutto, określonego w § 3 ust. 1 niniejszej 
umowy.”.
Odpowiedź 9: 
Dotychczasowy zapis umowy pozostaje bez zmian.  

Pytanie 10: 
Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 7 ust. 2 pkt 2) Umowy poprzez nadanie mu 
brzmienia: „Wykonawca nie wypełnia istotnych obowiązków określonych w umowie i 
mimo wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego, co najmniej 14 dniowego, 
terminu na usunięcie nieprawidłowości, nie zostaną one w tym terminie usunięte z 
winy Wykonawcy.”.
Odpowiedź 10: 
Patrz zmiana  nr 1 treści SWZ. 

Pytanie 11: 
Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 10 ust. 3 Umowy poprzez nadanie mu 
brzmienia: „Osoby wskazane w ust. 1 i 2 mogą zostać zastąpione w trakcie realizacji 
umowy przez inne osoby, wyznaczone pisemnie przez Stronę bez konieczności 
zmiany treści umowy.”.
Odpowiedź 11: 
Dotychczasowy zapis umowy pozostaje bez zmian. Kwestia zastąpienia osób w trakcie 
realizacji umowy została uregulowana w § 9 pkt 2.

Pytanie 12: 
Wykonawca wnosi o modyfikację treści § 11 ust. 2 Umowy poprzez nadanie mu 
brzmienia: „Strony w okresie obowiązywania umowy a także w okresie 2 lat po jej 
rozwiązaniu na jakiejkolwiek podstawie, zobowiązują się do zachowania w tajemnicy 
wszelkich informacji technicznych, ekonomicznych, finansowych, handlowych, prawnych 
i organizacyjnych dotyczących drugiej Strony uzyskanych w trakcie współpracy, 
niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.”.
Odpowiedź 12: 
Dotychczasowy zapis umowy pozostaje bez zmian.  
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Zmiana treści SWZ:

1) Załącznik nr 6 do SWZ – Umowa (str. 41) -  w  § 7 ust. 2 pkt 2  jest:  
„2) Wykonawca nienależycie wypełnia obowiązki określone w umowie i mimo 
wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego terminu na usunięcie 
nieprawidłowości, nie zostaną one w tym terminie usunięte;”

Po zmianie:  Załącznik nr 6 do SWZ – Umowa (str. 41) § 7 ust. 2 pkt 2 otrzymuje 
brzmienie:       
„2) Wykonawca nie wypełnia istotnych obowiązków określonych w umowie i mimo 
wyznaczenia przez Zamawiającego dodatkowego, co najmniej 14-dniowego, terminu 
na usunięcie nieprawidłowości, nie zostaną one w tym terminie usunięte z przyczyn 
leżących po stronie Wykonawcy.”.

Zamawiający informuje, że powyższe wyjaśnienia i zmiana są wiążące dla 
wykonawców i stanową integralną część specyfikacji  warunków zamówienia. W 
związku  z udzielonymi wyjaśnieniami i dokonaną zmianą zamawiający nie przedłuża 
terminu składania ofert i nie zmienia treści ogłoszenia o zamówieniu. 

Aleksandra Skorupka
dyrektor
/podpisano elektronicznie/
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