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DO

WYKONAWCOW

dotyczy: zamowienie nr 12/pn/2017 -rozbudowa infrastruktury serwerowej Sl^skiego Oddzialu

Wojewddzkiego NFZ

W oparciu o art. 38 ust.2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamowien publicznych

(j.t. Dz.U.2015.2164 ze zm.), przekazuj^ tresc zapytania - wniosku jednego z Wykonawcow

dotycz^cego Specyfikacji Istotnych Warunkow Zamowienia (SIWZ), jaki wplyn^l do

Zamawiaj^cego w dniu 28.07.2017 r. (e-mail) oraz udzielam wyjasnienia (odpowiedzi).

Zapytanie - wniosek:

Wz6r umowy § 6 ust. 1 lit. a)

Zgodnie z §6 ust. 1 lit. a) projektu umowy: „W przypadku niewykonania lub nienalezytego

wykonania umowy, Wykonawca zobowi^zuje sif zaplacic Zamawiaj^cemu kar? umownq.:

a) w wysokosci 10% wynagrodzenia okreslonego w §3 ust. 1 umowy, w przypadku odst^pienia od

umowy przez Zamawiaj^cego z ktorejkolwiek z przyczyn lez^cych po stronie Wykonawcy,

o ktdrych mowa w §7 ust. 1 pkt 1 b^dz w przypadku rozwi^ania umowy przez Zamawiaj^cego

z przyczyn lezqcych po stronie Wykonawcy, o ktorych mowa w §9 ust. 1 umowy, a takze jezeli

Wykonawca zlozy oswiadczenie o odst^pieniu od umowy b^dz o rozwi^zaniu umowy".

W swietle powyzszego postanowienia, Zamawiaj^cy ma up. prawo naliczyc kar? umown^

Wykonawcy, ktdry byl zmuszony do odst^pienia od umowy z winy Zamawiaj^cego, co jest

sytuacj^ niedopuszczaln^. Podstawowym celem zastrzezenia kar umownych jest zabezpieczenie
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interesow wierzyciela na wypadek niedopeinienia obowi^zkow przez dlumika (w tym wypadku

Wykonawcy). W przypadku, gdy w umowie kary umowne, ktore mog^ zostac naliczone przez

Zamawiaj^cego sq „odrywane" od jakiejkolwiek odpowiedzialnosci Wykonawcy stanowi^

naruszenie zasady rownosci stron i sq. sprzeczne z zasadami wspolzycia spolecznego.

Maj^c na uwadze powyzsze prosimy o wykreslenie z ww. postanowienia umownego zwrotu

„a takze jezeli Wykonawca zlozy oswiadczenie o odst^pieniu od umowy b^dz o rozwi^zaniu

umowy".

Wviasnienie (odpowiedz):

Po analizie postanowien wzoru umowy, we wzorze umowy:

1) w §6 ust.l lit.a in fine dopisuje si^ zdanie w brzmieniu:

„a) (...); Postanowienia ust. 1 lit.a) nie naruszaj^ postanowien ust.4;"

2) §6 ust.4 zdanie ostatnie otrzymuje brzmienie:

„4. (...). Sankcja w postaci kary umownej zostaje wyl^czoila rowniez w przypadku, gdy

odst^pienie od umowy b^dz rozwi^zanie umowy przez Wykonawc?, a takze niedotrzymanie przez

Wykonawe? terminu wykonania zamowienia b^dz innego terminu, zostalo spowodowane

okolicznosciami lez^cymi po stronie Zamawiaj^cego."

Ponadto, w §3 ust.5 wzoru umowy tekst w nawiasie w brzmieniu: „(przy uwzgl^dnieniu § 1 ust.2

zd.4 umowy)" modyfikuje si? w nast^puj^cy sposob: „(przy uwzgl?dnieniu §1 ust.2 umowy)".

Dokonane niniejszym pismem zmiany tresci wzoru umowy stanowi^cego integraln^ ez?sc SIWZ,

nie powoduj^ zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu; nie wymagaj^ rowniez przediuzenia

terminu skladania ofert.

Zmian dokonuje si? na podstawie art. 38 ust.4 ustawy Prawo zamowien publicznych.
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