ZA.270.14.2019
Katowice, 23.10.2019r.

SPROSTOWANIE DO WYJASNIEŃ TREŚCI SIWZ
ZMIANA TREŚCI SIWZ

Dotyczy: postępowania prowadzonego trybie przetargu nieograniczonego pn: „Wykonanie
usługi w zakresie inwentaryzacji danych źródłowych będących w dyspozycji Gmin
wchodzących w skład Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii i ich publicznego
udostępnienia”.

Zamawiający – Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia informuje, iż dokonuje
sprostowania wyjaśnień do treści SIWZ z dnia 18.10.2019r. dotyczących pytań nr 12, 71, 78,
91, 112. W związku z tym odpowiedzi na wskazane pytania otrzymują następujące brzmienie:
Pytanie nr 12
dot. § 11 ust. 3 projektu umowy
Prosimy o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez sformułowanie „Z zastrzeżeniem
przepisów art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych”? Przepisy te mają
charakter bezwzględnie obowiązujący i wyłączenie ich stosowania nie jest możliwe, na co
mogłoby wskazywać stwierdzenie „z zastrzeżeniem”. Prosimy zatem o wyjaśnienie intencji
zapisu lub jego odpowiednią zmianę, tak, by zapis umowy pozostawał ważny i czytelny
jednocześnie.
Odpowiedź nr 12
Zamawiający dokonuje zmiany zapisów SIWZ oraz projektu umowy poprzez wykreślenie słów:
„z zastrzeżeniem przepisów art. 144 ust. 1 pkt 2 – 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych”.

Pytanie nr 71
Par. 8 ust. 5 – pytanie jak w pytaniu do par. 7 ust. 7.
Odpowiedź nr 71
Zamawiający wyraża zgodę na rezygnację z wykonawstwa zastępczego, w związku z tym
dokonuje zmiany zapisów projektu umowy poprzez wykreślenie zapisu zawartego w paragrafie
8 ust. 5.
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Pytanie nr 78
Par. 24 ust. 2 – prosimy o wyjaśnienie intencji tego punktu, na czym polega wykładnia
„zakładająca przypisanie autorstwa niniejszej Umowy” danej stronie? Prosimy o wskazanie
praktycznych przykładów takiej sytuacji.
Odpowiedź nr 78
Zamawiający wyjaśnia, że intencją przedmiotowego pkt. było niebudzące wątpliwości
wskazanie, że w związku z możliwością wpływania przez strony postępowania na treści wzoru
umowy brak będzie podstaw do podnoszenia zarzutu adhezyjnego charakteru umowy.

Pytanie nr 91
Pytanie do załącznika nr 2a do SIWZ. Czy Zamawiający zgodzi się zmienić § 10 ust. 8 Umowy
w ten sposób, że fragment: „nieodwołalnej” zamieni na „wypowiadalnej z 3 letnim terminem
wypowiedzenia”. Zmiana jest o tyle uzasadniona, że stoi w sprzeczności z art. 365(1) k.c.
polskiemu systemowi prawnemu nie są znane niewypowiadalne umowy zawarte na czas
nieokreślony, a ustanowienie dłuższego terminu wypowiedzenia będzie mogło stanowić próbę
obejścia tego przepisu.
Odpowiedź nr 91
Zamawiający dokonał zmiany zapisu paragrafu 12, w obecnej wersji par. 12 ust, 6 wykreślono
słowo „niewypowiadalnej” w zakresie licencji, również dodano zapis – par. 12 ust. 12
o obowiązku niewypowiadania licencji w ciągu 50 lat od dnia odebrania przedmiotu umowy.

Pytanie nr 112
W Załączniku nr 2A do SIWZ - Projekt Umowy w §20 pkt.1 podpunkt 2) napisano
„nienaprawienia lub nieusunięcia przez Wykonawcę braków, usterek lub wad Usług (w tym
Produktów Umowy), pomimo upływu terminu do ich usunięcia wyznaczonego przez
Zamawiającego, w wysokości stanowiącej 2 (dwa) % Wynagrodzenia Netto – za każdy
przypadek takiego naruszenia;"
Wnioskujemy o doprecyzowanie terminów wskazanych w przywołanym zapisie.
Odpowiedź nr 112
Zamawiający podtrzymuje treść zapisu § 20 ust. 1 pkt 2. Użyte pojęcia są pojęciami
stosowanymi w powszechnym obrocie. Zmianie ulega wysokość kar umownych.

Ponadto działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.
Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843.), dokonuje modyfikacji treści
SIWZ - w zakresie dotyczącym terminu realizacji zamówienia oraz projektu umowy. W związku
z tym zmianie ulegają zapisy SIWZ, załącznika nr 2 do SIWZ – Opis przedmiotu zamówienia
oraz załącznika nr 2A do SIWZ – Projekt umowy.
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W wyniku dokonanych zmian Zamawiający przedłuża termin składania ofert
do dnia 08.11.2019r. do godz. 09:00. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 08.11.2019r, o godz.
10:00.
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