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Według rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. XVI - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 08/2020 - SIWZ z dnia 
30.03.2020r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. 
polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 nr 2." 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział XI I I „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego" udziela następującej odpowiedzi: 

1. Część III SIWZ (Tryb udzielenia zamówienia), Umowa 

Wykonawca wskazuje na rozbieżność pomiędzy zapisami SIWZ a Wzorem Umowy, odnoszącymi się do 
stosowanego trybu udzielenia zamówienia: SIWZ wskazuje się, że do postępowanie nie stosuje nie 
ustawy PZP, z kolei we wzorze umowy na str. 1 widnieje zapis: „Umowa jest konsekwencją udzielenia 
zamówienia sektorowego, realizowanego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. 
Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 
z późniejszymi zmianami) oraz „Regulaminu udzielania zamówień sektorowych" obowiązującego 
u Zamawiającego, w trybie przetargu nieograniczonego." 
W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów poprzez ich ujednolicenie. 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie sp. z o.o. z siedzibą w Ciechanowie mieści się w 
katalogu podmiotów wskazanych w art. 3 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień 
publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) (dalej jako „PZP"). Co do zasady podlega zatem pod 
ustawę PZP. 
Należy jednakże dodać, że wykonuje zamawiający wykonuje działalność sektorową, o której mowa w art. 
132 ust. 1 pkt 3 PZP. 
Zgodnie z art. 133 ust. 1 PZP do udzielania zamówień sektorowych ustawę stosuje się, jeżeli wartość 
zamówienia jest równa lub przekracza kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 
ust. 8. 

Zamawiający stosuje zatem ustawę PZP, jednakże na podstawie art. 133 ust. 1 PZP jej może nie stosować 
w tym konkretnym zamówieniu. W konsekwencji zasady udzielenia zamówienia reguluje wewnętrzny 
Regulamin Udzielania Zamówień Sektorowych (dalej jako „RUZS"). 
Przywołanie w preambule umowy ustawy PZP oraz RUZS jest prawidłowe 

Odp.: 

Telefon (23)672-33-58 Fax (23)672-21-60 
e-mail: pec@pecciechanow.pl. biuro@peccieciianow.pl 
www.pecciechanow.pl 
NIP 566-000-52-65 
Oznaczenie Sądu: Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, X I V Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego 
Nr KRS 0000134317 Kapitał zakładowy 10 710 770 zł 
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2. §2i3Umowy 

Wykonawca wnosi o udzielenie wyjaśnienia treści Umowy w poniższym zakresie: 
Zgodnie z brzmieniem SIWZ Zamawiający zastrzega sobie możliwość rezygnacji z zamówienia w razie 
nieuzyskania finansowania (pożyczki) z NFOŚiGW na realizację przedmiotu przetargu - Umowa 
zawierana jest pod warunkiem rozwiązującym w postaci nieuzyskania ww finansowania. Zgodnie z 
postanowieniami § 2 ust. 5 Umowa wchodzi w życie z dniem doręczenia Wykonawcy przez 
Zamawiającego oświadczenia o uzyskaniu finansowania oraz uzyskania wsparcia. Jednocześnie zgodnie z 
§ 3 ust. 1 Umowy rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy ustala się na dzień zawarcia Umowy. 
Wykonawca prosi o wyjaśnienie, kiedy najpóźniej upływa termin uzyskania przez Zamawiającego decyzji 
NFOŚiGW w przedmiocie złożonego wniosku i w celu ustalenia czy wskazane w Umowie oraz SIWZ 
maksymalne terminy realizacji będą możliwe do dotrzymania. 

Odp.: 
Zamawiający zawiadamia, że do końca postępowania przetargowego powinna być podpisana umowa z 
NFOŚiGW w Warszawie 

3. § 2 ust. 1 Umowy 

Wykonawca wnosi o zmianę tego postanowienia, ponieważ obecna redakcja pozostaje w sprzeczności z 
dalszymi postanowieniami § 2 - warunkowe jest nie zawarcie umowy, ale jej wejście w życie. Dlatego też 
Wykonawca zwraca się o nadanie § 2 ust. 1 następującego brzmienia: 
„Warunkiem podpisania wejścia w życie umowy stanowiącej Załącznik Nr 8 do SIWZ i realizacji 
przedmiotu niniejszej Umowy jest: uzyskanie przez Zamawiającego pożyczki na realizację powyższego 
przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego 5.8 NFOŚiGW„Międzydziedzinowe Energia Plus." 

Odp.: 
Zamawiający nie wyraża zgody na propozycję zmiany. Ponieważ wynika to z definicji wiążącego 
zobowiązania, którego nie możemy podjąć przed podpisaniem umowy z NFOŚiGW 

4. § 2 ust. 2 Umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o nadanie § 2 ust. 2 Umowy następującego brzmienia w celu 
umożliwienia Wykonawcy jak najszybszego przystąpienia do realizacji robót: 
„W terminie M 7 dni kalendarzowych od dnia powzięcia przez Zamawiającego informacji o uzyskaniu 
finansowania o którym mowa w ust. 1, Zamawiający poinformuje o tym fakcie Wykonawcę, w formie 
pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej." 

Odp.: 
Zamawiający wyraża zgodę na termin 7 dni od podpisania umowy finansowania projektu z NFOŚiGW 

5. § 3 ust. 2 Umowy (Termin realizacji) 

Mając na uwadze fakt, że umowa wchodzi w życie z dniem doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o 
uzyskaniu finansowania dla projektu, termin realizacji określony konkretną datą może być niemożliwy do 
dotrzymania. Dlatego też Wykonawca zwraca się z wnioskiem o nadanie § 3 ust. 2 Umowy następującego 
brzmienia: 
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„Nieprzekraczalny termin wykonania Przedmiotu umowy ustala się m—30,ll,2020r. 
miesięcy/tygodni liczonych od dnia wejścia Umowy w życie." 

Odp.: 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowane brzmienie- § 3 ust. 2 pozostaje bez zmian: 
Nieprzekraczalny termin wykonania Przedmiotu umowy ustala się na 30.11.2020r. 

6. §3 Umowy 

Wykonawca zwraca uwagę na konieczność zmiany numeracji paragrafów, ponieważ umowa zawiera dwa 
§ 3 (Termin realizacji oraz Zobowiązania Wykonawcy). 

Odp. 
Numeracja zostanie poprawiona w tekście jednolitym. 

7. § 3 ust. 1 pkt 1.2 Umowy (Zobowiązania Wykonawcy) 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o usunięcie z § 3 ust. 1 pkt 1.2 zdania 2. 

Odp.: 
Zamawiający nie wyraża zgody na usunięcie z § 3 ust. 1 pkt 1.2 zdania 2. 

8. § 3 ust. 14 Umowy (Zobowiązania Wykonawcy) 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o nadanie § 3 ust. 14 zd. 2 następującego brzmienia: 
„Kopie sprawozdań Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w terminie dwóch dni 
roboczych od dnia narady." 

Odp.: 
Zamawiający wyraża zgodę. 

9. § 3 ust. 16 Umowy (Zobowiązania Wykonawcy) 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o nadanie § 3 ust. 16 następującego brzmienia: 
„Wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem wytworzonych odpadów, których wytwórcą Jest 
Wykonawca, ponosi Wykonawca." 

Odp.: 
Zamawiający nie wyraża zgody. Z chwilą przejęcia placu budowy wykonawca odpowiada za wszystkie 
wytworzone odpady na terenie inwestycji. 

10. § 3 ust. 18 Umowy (Zobowiązania Wykonawcy) 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o nadanie § 3 ust. 18 następującego brzmienia: 
„Wykonawca zobowiązany jest, na koszt własny, w ramach ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego, do 
przebudowy istniejącego i ujawnionego przez Zamawiającego przed zawarciem Umowy, uzbrojenia 
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podziemnego i naziemnego terenu w tal<im za\(.resie, w Jaldm będzie to niezbędne do realizacji 
przedmiotu umowy." 

Odp. 
Zamawiający wyraża zgodę. W załączeniu przesyłamy skan dokumentacji uzbrojenia (kanalizacja 
deszczowa). 

11. § 4 ust. 1 Umowy 

W ocenie Wykonawcy brak jest podstaw dla żądania, aby Wykonawca posiadał ubezpieczenie mienia do 
kwoty 2.000.000 zł. Dodatkowo zgodnie z § 4 ust. 5 w razie nieprzedłożenia wymaganej 
polisy/potwierdzenia uregulowania składki. Zamawiający jest uprawniony do zawarcia odpowiedniej 
umowy na koszt Wykonawcy, a zatem dodatkowe uprawnienie do odstąpienia w takiej sytuacji od 
umowy jest zbędne. Dlatego też Wykonawca wnosi o nadanie § 4 ust. 1 Umowy następującego 
brzmienia: 
„Wykonawca jest obowiązany przez cały okres realizacji Umowy posiadać ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej i posiadanego mienia z 
sumą gwarancyjną nie niższą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotycti 00/100) na jeden i 
wszystkie wypadki ubezpieczeniowe, pod rygorem skutków określonycli w ust. 5 poniżej, odstąpienia 
od Umowy przez Zamawiającego, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z winy Wykonawcy. 
Odstąpienie od umowy może być wykonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez Zamawiającego 
informacji o braku ubezpieczenia." 

Odp.: 
Zamawiający wyraża częściowo zgodę na zmianę zapisu. 
„Wykonawca jest obowiązany przez cały okres realizacji Umowy posiadać ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej z sumą gwarancyjną nie 
niższą niż 2 000 000,00 PLN (słownie: dwa miliony złotycłi 00/100) na jeden i wszystkie wypadki, pod 
rygorem odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, bez wyznaczania dodatkowego terminu, z winy 
Wykonawcy. Odstąpienie od umowy może być wykonane w terminie 30 dni od dnia powzięcia przez 
Zamawiającego informacji o braku ubezpieczenia." 

12. § 4 ust. 5 Umowy 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie możliwości usunięcia przez Wykonawcę naruszeń: 
"Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji Umowy ciągłość umów ubezpieczeń oraz przedłoży 
Zamawiającemu kopie aktualnycłi i opłaconych polis. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 
żądanych polis lub dokumentów ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek. Zamawiający 
zawrze na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot 
należnych Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia wymaganych 
ubezpieczeń ze wskazaniem terminu nie krótszego niż 7 dni roboczych." 

Odp.: 
Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie §4 ust.5 Umowy: 
„Wykonawca zapewni przez cały okres realizacji Umowy ciągłość umów ubezpieczeń oraz przedłoży 
Zamawiającemu kopie aktualnych i opłaconych polis. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę 
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żądanych polis lub dokumentów ubezpieczeniowych oraz dowodów opłacenia składek, Zamawiający 
zawrze na koszt Wykonawcy umowę ubezpieczeniową, opłacając składki ubezpieczeniowe z kwot 
należnych Wykonawcy, po uprzednim pisemnym wezwaniu Wykonawcy do zapewnienia wymaganych 
ubezpieczeń ze wskazaniem terminu nie krótszego niż 5 dni roboczych." 

13. § 4 ust. 6 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 4 ust. 6 następującego brzmienia: 
Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 
dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Zamawiający 
może wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem natychmiastowym do czasu zawarcia umów 
ubezpieczenia spełniających wymogi określone w niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikające ze 
skutków takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca." 

Odp.: 
Zamawiający wyraża zgodę na następujące brzmienie §4 ust.6 Umowy: 
„Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się, że Wykonawca nie jest w stanie przedstawić 
dowodów opłacenia składek ubezpieczeniowych i ważności polis ubezpieczeniowych, to Zamawiający 
może wstrzymać wykonywanie robót ze skutkiem natychmiastowym do czasu zawarcia umów 
ubezpieczenia spełniających wymogi określone w niniejszej Umowie. Wszelkie szkody wynikające ze 
skutków takiego wstrzymania robót poniesie wyłącznie Wykonawca." 

14. § 4 ust. 8 Umowy 

Wykonawca wnosi o wykreślenie wskazanego obostrzenia: 
"l/l/y/conowco zobowiązuje się do informowania Zamawiającego bez zbędnej zwłoki o wszelkich zmianach 
pogarszających ochronę stosunku ubezpieczeniowego, które mogłyby skutkować ograniczeniem 
możliwości zaspokojenia roszczeń Zamawiającego, w szczególności informowania Zamawiającego o 
każdej zgłoszonej szkodzie." 

Odp. 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający żąda informacji o wszelkich 
zmianach. Wykonawca nie może samodzielnie decydować, czy dana zmiana jest pogorszająca czy być 
może polepszająca. 

15. § 5 ust. 1 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 5 ust. 1 Umowy następującego brzmienia: 
„Zamawiający przekaże plac budowy do dyspozycji Wykonawcy w terminie uzgodnionym przez obie 
strony umowy, zapewniającym możliwość terminowego wykonania Przedmiotu umowy w normalnym 
toku czynności. Wykonawca zgłosi gotowość przejęcia placu budowy na 7 dni przed uzgodnionym przez 
strony terminem jego przekazaniem." 

Odp. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

16. § 5 ust. 3 i 4 Umowy 
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Wykonawca proponuje skrócenie terminów przystąpienia przez Zamawiającego do odbiorów i w związku 
z tym wnosi o nadanie § 5 ust. 3 i 4 Umowy następującego brzmienia: 
„3. Zamawiający przystąpi do odbiorów, dotyczących zaliończenia poszczególnych etapów realizacji 

robót wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie nie dłuższym niż 7 4 dni 
od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

4. Zamawiający przystąpi do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
częściowych oraz prób i odbiorów technicznych w terminie do 4 2 dni od daty pisemnego 
powiadomienia przez Wykonawcę." 

Odp. 
Nowe brzmienie § 5 ust. 3 i 4 Umowy 

„3. Zamawiający przystąpi do odbiorów, dotyczącycli zakończenia poszczególnych etapów realizacji 
robót wynikających z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, w terminie nie dłuższym niż 5 dni 
robocze od daty zgłoszenia gotowości do odbioru. 

5. Zamawiający przystąpi do odbioru robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, 
częściowych oraz prób i odbiorów technicznych w terminie do 3 dni robocze od daty pisemnego 
powiadomienia przez Wykonawcę." 

17. § 5 ust. 5 i 6 Umowy 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie terminu przystąpienia do odbioru końcowego i w tym celu wnosi 
o nadanie § 5 ust. 5 i 6 Umowy im następującego brzmienia: 
„5. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie •? 5 dni od daty potwierdzenia gotowości do 
odbioru przez Wykonawcę. 
6. Zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego jest skuteczne od chwili przedłożenia 

Zamawiającemu kompletu dokumentów odbiorowych. Zamawiający sprawdzi kompletność i 
poprawność dokumentów odbiorowych oraz potwierdzi gotowość do odbioru w terminie 7 dni od 
daty przedłożenia dokumentów przez Wykonawcę." 

Odp. 
Nowe brzmienie § 5 ust. 5 Umowy 

„5. Zamawiający rozpocznie odbiór końcowy w terminie 5 dni roboczych od daty potwierdzenia 
gotowości do odbioru przez Wykonawcę." 

§ 5 ust. 6 Umowy 

brak zgody na zmianę zapisu 

18. § 6 ust. 4 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 6 ust. 4 Umowy następującego brzmienia: 
„Zamawiający może wystąpić z wnioskiem o zmianę którejkolwiek z osób ze składu kadry technicznej, 
jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w 
należyty sposób lub narusza w sposób rażący postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca 
zobowiązuje się taką osobę niezwłocznie wymienić." 
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Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę 

Nowe brzmienie § 6 ust. 4 Umowy 

„Zamawiający może wystąpić z wniosl<iem o zmianę l<tórejl<olwiel< z osób ze sl<ładu l<adry teclinicznej, 
jeżeli osoba ta nie wywiązuje się ze swoich obowiązków w należyty sposób lub narusza w sposób 
rażący postanowienia niniejszej Umowy, a Wykonawca zobowiązuje się taką osobę niezwłocznie 
wymienić." 

19. § 7 ust. 4 Umowy 

Odpowiedzialność Wykonawcy jest zbyt daleko idąca. Proponuję zwrócić się do Zamawiającego z 
wnioskiem o jej złagodzenie. W tym celu proponuję zwrócić się do Zamawiającego z następującym 
wnioskiem: 

Punkt 19 powiązany z pkt.20 odpowiedź pkt.20 

20. § 7 ust. 4 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie następującego brzmienia: 
„Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 
powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, jeżeli powstały one z przyczyn, za który 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność, niezależnie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest 
wytwórcą odpadów w rozumieniu odnośnych przepisów prawa i ponosi z tego tytułu pełną 
odpowiedzialność prawną bez ograniczeń." 

Odp. 
Nowe brzmienie § 7 ust. 4 Umowy 

„Wykonawca odpowiedzialny jest za naprawienie strat lub uszkodzeń w robotach i materiałach 
powstałych w okresie, w którym był za nie odpowiedzialny, jeżeli powstały one z winy Wykonawcy 
niezależnie od przyczyn ich powstania. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w rozumieniu odnośnych 
przepisów prawa i ponosi z tego tytułu pełną odpowiedzialność prawną bez ograniczeń." 

21. § 9 ust. 9 Umowy 

Z uwagi na fakt, iż postępowanie przetargowe nie jest oparte o ustawę PZP, Zamawiający nie powinien 
narzucać terminu płatności dla podwykonawców - Wykonawca wnosi o wykreślenie punktu. 

Odp. Zgoda na wykreślenie § 9 ust. 9 Umowy 
Wskazuję, że do FV wystawionej przez Wykonawcę musi być załączone oświadczenie podwykonawcy 
(§ 10 ust. 5). 

22. Wzór Umowy, § 9 pkt. 18.2. i § 10 pkt. 5 i 10 
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Wykonawca wnosi o wyrażenie zgody na zastąpienie oświadczeń podwykonawców, oświadczenienn 
Wykonawcy. 

Odp. 
Brak zgody 

23. Wzór Umowy, § 10 pkt. 1 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o dokonanie następującej modyfikacji zapisu: 
„(...) Obowiązujący podatel( VAT (23%) - zł. 
Strony uzgadniają, że w przypadlcu ustawowej zmiany stawid podatl(u VAT płatności podlegają 
automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo 
stawki tego podatku. Zmiana płatności, o której mowa powyżej, dotyczy tej części Umowy, za 
wykonanie, której faktury będą wystawiane po dacie wejścia w życie zmiany podatku VAT. Taka 
zmiana Wynagrodzenia nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do Umowy." 

Odp. 
Zamawiający wyraża zgodę. 
Nowe brzmienie § 10 pkt. 1 
„(...) Obowiązujący podatek VAT (23%) - zł. 
Strony uzgadniają, że w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku VAT płatności podlegają 
automatycznej zmianie odpowiednio o kwotę podatku VAT wynikającą ze zmienionej ustawowo 
stawki tego podatku. Zmiana płatności, o której mowa powyżej, dotyczy tej części Umowy, za 
wykonanie, której faktury będą wystawiane po dacie wejścia w życie zmiany podatku VAT. Taka 
zmiana Wynagrodzenia nie powoduje konieczności zawarcia aneksu do Umowy." 

24. § 10 ust. 4 i 5 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 10 ust. 4 i 5 Umowy następującego brzmienia: 
„4. Zapłata wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu umowy będzie następowała w transzacłi za 
poszczególne elementy budowy przewidziane do zrealizowania, zgodnie z harmonogramem płatności, 
wynikającym z Harmonogramu rzeczowo - finansowego, na podstawie faktur prawidłowo 
wystawionych przez Wykonawcę na podstawie, podpisanych bez zastrzeżeń, częściowych protokołów 
odbioru i protokołu odbioru końcowego, z tym jednak zastrzeżeniem, że drobne wady/usterki nie 
stanowią przeszkody do dokonania odbioru i wystawienia przez Wykonawcę faktury. 

6. Faktury częściowe i faktura końcowa płatne będą przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w 
terminie 30 dni od daty złożenia prawidłowo wystawionej faktury w siedzibie Zamawiającego wraz z 
podpisanym protokołem odbioru bez zastrzeżeń, przy czym drobne wady/usterki nie stanowią 
przeszkody do dokonania odbioru i wystawienia przez Wykonawcę faktury. Płatności faktur nastąpią 
po przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczeń podwykonawców o otrzymaniu zapłaty. W przypadku 
braku zapłaty wynagrodzenia podwykonawcom Zamawiający pomniejszy wynagrodzenie wykonawcy o 
kwotę zaległości wobec podwykonawców" 

Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 
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25. § 12 ust. 5 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 12 ust. 5 Umowy następującego brzmienia: 
„Za termin zal<ończenia robót uważa się datę odbioru l<ońcowego bez zastrzeżeń, przy czym drobne 
wady/usterki nie stanowią przeszkody do dokonania odbioru końcowego, pod warunkiem ich 
usunięcia w wyznaczonym przez Zamawiającego, technologicznie uzasadnionym terminie." 

Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

26. § 12 Umowy 

Wykonawca wnosi, by w sytuacji, gdy z przyczyn leżącycli po Stronie Zamawiającego nie jest 
podpisywany wymagany Protokół Odbioru, Wykonawca miał prawo do otrzymania wynagrodzenia za 
zrealizowane prace - w konsekwencji Wykonawca wnosi o wprowadzenie stosowanego uzupełnienia 
zapisu: 
„W przypadku, gdy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego odpowiedni Protokół Odbioru nie 
zostanie podpisany w ciągu 5 dni od daty przekazania poszczególnych etapów do odbioru. 
Wykonawca będzie miał prawo do wystawienia faktury, a Zamawiający będzie zobowiązany do Jej 
zapłaty". 

Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

27. § 12 ust. 7 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 12 ust. 7 Umowy następującego brzmienia: 
„W razie stwierdzenia istotnych wad lub istotnych braków zgłoszonych do odbioru robót, jak również 
w razie braków lub niekompletności dokumentów. Zamawiający odmówi dokonania odbioru do czasu 
usunięcia takich wad lub uzupełnienia braków i w tym celu wyznacza Wykonawcy dodatkowy termin 
odbioru robót." 

Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

28. § 12 ust. 8 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 12 ust. 8 Umowy następującego brzmienia; 
„Odbiory częściowe robót dokonywane są zgodnie z etapami wymienionymi Harmonogramie rzeczowo 
- finansowym. Podpisanie przez Zamawiającego protokołów odbioru robót nie oznacza zdjęcia 
odpowiedzialności z Wykonawcy za wady, uszkodzenia i usterki. Potwierdzenie poprawności wykonania 
całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany przez Zamawiającego bez zastrzeżeń ostateczny 
protokół odbioru końcowego inwestycji (ostateczny odbiór końcowy po otrzymaniu ostatecznej decyzji 
o pozwoleniu na użytkowanie)." 
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Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

29. § 12 ust. 13 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 12 ust. 13 Umowy następującego brzmienia: 
„Rozpoczęcie odbioru l<ońcowego inwestycji nastąpi po uzyskaniu przez Zamawiającego ostatecznej 
decyzji o pozwoleniu na użytkowanie oraz po stwierdzeniu kompletności i poprawności dokumentacji 
powykonawczej". 
Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

30. § 13 ust. 2 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 13 ust. 2 Umowy następującego brzmienia: 
„Bieg okresu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się od dnia następnego po dokonaniu odbioru końcowego 
zgodnie z §12 ust. 5. protokolarnym końcowym odbiorze Przedmiotu umowy bez uwag." 

Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

31. § 13 ust. 4 Umowy 

Wykonawca zwraca się do Zamawiającego z prośbą o wyjaśnienie różnicy pomiędzy przesłankami 
skorzystania z uprawnień określonycłi w § 13 ust. 4 pkt 4.1 i 4.2. 

Odp.: Nowe brzmienie § 13 ust. 4 pkt 4.1 i 4.2. 

W razie stwierdzenia w okresie gwarancyjnym istnienia wad nie nadającychi się do usunięcia. 
Zamawiający może żądać, a Wykonawca na własny koszt musi dokonać: 

4.1. naprawy lub wymiany uszkodzonych) części i urządzeń - jeżeli wady uniemożliwiają 
użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem; 

4.2. wykonania Przedmiotu umowy po raz drugi; 
- przy czym Zamawiający zachowa prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z 
istnienia wady - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

32. § 13 ust. 6 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 13 ust. 6 Umowy następującego brzmienia: 
„Wykonawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramach gwarancji i rękojmi napraw bieżących i 
awaryjnych zgłaszanych przez Zamawiającego, Jeżeli wynikają one z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W szczególności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
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wady/awarie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego lub osoby trzecie, lub 
wprowadzonych przez te osoby zmian." 

Odp.: Zgoda 
Nowe brzmienie § 13 ust. 6 
„Wyl<onawca jest zobowiązany do przeprowadzania w ramacli gwarancji i ręl<ojmi napraw bieżącycli i 
awaryjnycli zgłaszanycli przez Zamawiającego, jeżeli wynikają one z przyczyn, za które 
odpowiedzialność ponosi Wykonawca. W szczególności Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za 
wady/awarie wynikające z nieprawidłowej eksploatacji przez Zamawiającego lub osoby trzecie, lub 
wprowadzonych! przez te osoby zmian." 

33. § 13 ust. 9 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 13 ust. 9 Umowy następującego brzmienia: 
„W ramach rękojmi i gwarancji jakości. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady 
w terminie 24 godzin 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia wady, uszkodzenia lub usterki. Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wady, uszkodzenia i usterki bezzwłocznie, jeżeli będzie to możliwe technicznie lub 
w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony terminie." 

Odp.: Zamawiający wyraża zgodę 

Nowe brzmienie § 13 ust. 9 
„W ramach rękojmi i gwarancji jakości. Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia 
wady w terminie 1 dnia roboczego od daty zgłoszenia wady, uszkodzenia lub usterki. Wykonawca 
zobowiązany jest usunąć wady, uszkodzenia i usterki bezzwłocznie, jeżeli będzie to możliwe 
technicznie lub w innym, uzgodnionym protokolarnie przez Strony terminie 

34. §14 ust.l Umowy 

Wykonawca wnosi o możliwość złożenia zabezpieczenia należytego wykonania zgodnie z 
postanowieniami SIWZ, czyli również w następujących formach: pieniądzu, poręczeniach bankowych lub 
poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 
9.11.2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. 
Nr 42, poz. 275 z późn. zm.). 

Odp.: 
Nowe brzmienie § 14 ust. 1 
Wykonawca zobowiązany jest do złożenia zabezpieczenia należytego Przedmiotu Zamówienia w 
następujących formach: pieniądzu, wekslu in blanco , warunkowej gwarancji bankowej uruchamianej na 
„pierwsze żądanie" . 

35. § 14 ust. 3 Umowy 

Wykonawca wnosi o dostosowanie postanowienia § 14 ust. 3 Umowy do treści SIWZ poprzez nadanie mu 
następującego brzmienia: 
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„Zabezpieczenie zostanie ustanowione w terminie 30 dni od dnia zawarcia umowy i pozostaje ważne 
przez cały oiires obowiązywania umowy oraz przez ol<res ręl<ojmi i gwarancji, przy czym: 

a) w przypadl<u udzielenia zabezpieczenia w pieniądzu Zamawiający zwraca SO 70% 
wysokości zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania Przedmiotu umowy i 
uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz podpisania protokołu odbioru 
końcowego, pozostała kwota stanowiąca SO 30 % wysokości zabezpieczenia jest 
przeznaczona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady i jest 
zwracana w terminie €Q 15 dni po upływie gwarancji i rękojmi określonego w §13 pkt. 
1.1.; 

b) w przypadku udzielenia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej lub ubezpieczeniowej 
suma gwarancyjna może być obniżona do SO 70% po upływie 30 dni od dnia wykonania 
Przedmiotu umowy i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane oraz podpisania 
protokołu odbioru końcowego." 

Odp.: 
Ostateczne Brzmienie § 14 ust. 3 znajduje się w udzielonych odpowiedziach w części Cz. VI - Odpowiedzi 
na pytania Wykonawcy z dnia 10.04.2020 

36. Wzór Umowy, § 15 pkt. 1 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o korektę podstawy naliczania kary z „za każdy rozpoczęty dzień 
opóźnienia" na „za każdy pełny/zakończony tydzień zwłokr oraz zmianę nazewnictwa z „opóźnienia" 
na „zwłokę". 

Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

37. § 15 ust. 2 pkt 2.1 Umowy 

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kar umownych poprzez nadanie § 15 ust 2 pkt 2.1 Umowy 
następującego brzmienia: 
„Kary te będą naliczane w następujących wypadkach i wysokościach: 

2.1. Zamawiające może naliczyć kary umowne: 

a) za opóźnienie w wykonaniu poszczególnych elementów robót wymienionych w 
Harmonogramie rzeczowo - finansowym w wysokości 9ri 0,05% całkowitego 
wynagrodzenia brutto, ustalonego w umowie za każdy dzień opóźnienia, zapłacona z tego 
tytułu kara umowna podlega zwrotowi, jeżeli końcowy termin wykonania Przedmiotu 
umowy zostanie przez Wykonawcę dotrzymany; 

b) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze w wysokości Oji 
0,05 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, 
liczonego od wyznaczonego terminu na usunięcie wady lub usterki; 

c) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy Strony postanawiają, iż obowiązywać 
będą wskazane poniżej kary umowne z zastrzeżeniem ograniczenia odpowiedzialności w 
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przypadku udowodnieriia wystąpienia siły wyższej; 

d) w przypadku nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom, w wysokości32% wartości umowy; 

e) w przypadku nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo lub dalsze 
podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, w wysokości 2 0,1 % wartości umowy; 

f) w przypadku nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokości 2 0,1 % wartości umowy; 

g) w przypadku nie terminowego usunięcia wady, uszkodzenia lub usterki w terminie 
określonym w uzgodnionym między stronami protokole, w wysokości Oyi 0,05 % 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto za każdy dzień opóźnienia, liczonego od 
wyznaczonego terminu na usunięcie wady, uszkodzenia lub usterki." 

Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

38. § 15 pkt. 3 Umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem następującej modyfikacji zapisu: 
„Zamawiającemu przysługuje prawo potrącenia kar umownych, określonych w ust. 2 niniejszego 
paragrafu, z należnego Wykonawcy wynagrodzenia lub a w przypadku braku takiej możliwości z 
zabezpieczenia należytego wykonania umowy." 

Odp.: 
Ostateczne Brzmienie § 15 pkt. 3 znajduje się w udzielonych odpowiedziach w części Cz. XII -
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 17.04.2020 

39. § 15 pkt. 4 Umowy 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu: 
„Odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy zostaje ograniczona do 100% Wynagrodzenia netto. 
Wyłącza się odpowiedzialność Wykonawcy za szkody pośrednie, następcze oraz utracone korzyści." 

Odp.: 
Ostateczne Brzmienie § 15 pkt. 4 znajduje się w udzielonych odpowiedziach w części Cz. Xli -
Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 17.04.2020 

40. § 15 Umowy 

Wykonawca wnosi o dodanie do § 15 ust. 7 o następującej treści: 
„Łączna wysokość kar umownych obciążających Stronę na podstawie niniejszej Umowy nie może 
przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 20% wynagrodzenia brutto należnego Wykonawcy." 
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Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

41. § 15 Umowy 

Wykonawca zwraca się z wnioskiem o wprowadzenie poniższego zapisu, regulującego zakres 
dokonywanych potrąceń: 
„Zamawiający ma prawo potrącać z wierzytelnościami Wylconawcy powstałymi w ramach niniejszej 
Umowy Jedynie swoje wierzytelności powstałe w związku z realizacją niniejszej Umowy". 

Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

42. § 16 ust. 1 pkt 1.1 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 16 ust. 1 pkt 1.1 Umowy następującego brzmienia: 
„Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy: 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b) w razie dojścia do skutku przekształceń własnościowych, skutkujących zmianą—struktury 
własnościowej Zamawiającego w zakresie powyżej 50% głosów na zgromadzeniu wspólników, 

c) gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

d) gdy zostanie zajęty majątek Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu 
umowy, 

e) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn emz lub nie kontynuuje ich, 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego w pisemnym wezwaniu do wykonywania robót, 

j9 opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 714 dni w stosunku do Harmonogramu rzeczowo 
-finansowego; 

g) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale osób 
kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień, 

h) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieją okoliczności, niemożliwe do przewidzenia 
w chwili jej podpisania, powodujące znaczny wzrost kosztu realizacji Przedmiotu umowy o ponad 
25%, przekraczający możliwości finansowe Zamawiającego; 

i) w przypadku konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w sytuacjach o których mowa w art. 113 c ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat, o których mowa w ww. przepisie 
na sumę większą niż 5% wartości umowy; 

j) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawcę zabezpieczenia." 
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Odp. 
Nowe brzmienie § 16 ust. 1 pkt 1.1 

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w 
interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy; 

b) gdy dojdzie do ogłoszenia upadłości lub otwarcia likwidacji Wykonawcy, 

c) gdy zostanie zajęty majątek Wykonawcy w zakresie uniemożliwiającym wykonanie przedmiotu 
umowy, 

d) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, 
pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie, 

e) opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy o 14 dni w stosunku do Harmonogramu rzeczowo 
- finansowego; 

f) w przypadku stwierdzenia, że Wykonawca realizuje przedmiot zamówienia przy udziale osób 
kierujących robotami, które nie posiadają wymaganych prawem uprawnień, 

g) w przypadku, gdy w trakcie realizacji umowy zaistnieją okoliczności, niemożliwe do przewidzenia 
w chwili jej podpisania, powodujące wzrost kosztu realizacji Przedmiotu umowy przekraczający 
możliwości finansowe Zamawiającego; 

h) w przypadku konieczności dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, w sytuacjach o których mowa w art. 143 c ust. 1 ustawy Prawo zamówień 
publicznych, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat, o których mowa w ww. przepisie 
na sumę większą niż 5% wartości umowy; 

i) w przypadku braku udzielenia przez Wykonawcę zabezpieczenia." 

43. § 16 ust. 1 pkt 1.2 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 16 ust. 1 pkt 1.2 Umowy następującego brzmienia: 
„Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli: 
a) Zamawiający nie wywiązuje się, pomimo dodatkowego pisemnego wezwania, z obowiązku zapłaty 

faktur w terminie SQ 30 dni od upływu terminu określonego w fakturze, 

b) Zamawiający bez uzasadnionej przyczyny nie przystąpi do odbioru, odmawia odbioru robót lub 
odmawia podpisania protokołu odbioru, 

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych 
okoliczności, nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy, 

d) braku niezbędnego współdziałania ze strony Zamawiającego, które utrudnia prowadzenie robót 
zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym." 

15 



Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

44. § 16 ust. 3 i 4 Umowy 

Wykonawca wnosi o nadanie § 16 ust. 3 i 4 Umowy następującego brzmienia: 
3. „W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 

obowiązki: 
3.1 w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu, 

3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie, 

3.3 Wykonawca sporządzi wykaz tycłi materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych na realizację 
inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od 
niezawinionych przez niego, 

3.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nic 
odpowiada, 

3.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

4. 
W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. Zamawiający w 
każdym przypadku obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia złożenia oświadczenia o 
odstąpieniu od umowy, o których mowa w ust. 3 pkt 3.3 powyżej, zapłaty wynagrodzenia za 
wykonane te prace i dostawy oraz przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. Jeżeli odstąpienie 
następuje z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, Zamawiający zobowiązany jest ponadto do 
odkupienia od Wykonawcy materiałów, konstrukcji, urządzeń, o których mowa w ust. 3 pkt 3.3 
powyżej." 

Odp. 
Nowe brzmienie § 16 ust. 1 pkt 1.1 

3. „W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące 
obowiązki: 
3.1 w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy. Wykonawca przy udziale Zamawiającego 

sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień złożenia 
oświadczenia o odstąpieniu. 
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3.2 Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej 
strony, z powodu której nastąpiło odstąpienie, 

3.3 Wykonawca sporządzi wykaz tycłi materiałów, konstrukcji, urządzeń zakupionych) na realizację 
inwestycji, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie 
objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezawinionych 
przez niego, 

3.4 Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, 

3.5 Wykonawca niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia 
o odstąpieniu, usunie z terenu budowy urządzenie zaplecza przez niego dostarczone lub 
wzniesione. 

4. W razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada. Zamawiający 
obowiązany jest do odbioru robót wykonanych do dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, 
o których mowa w ust.3 pkt3.3 powyżej, zapłaty wynagrodzenia za wykonane prace i dostawy oraz 
przejęcia od Wykonawcy terenu budowy. 

45. § 18 Umowy 

Wykonawca wnioskuje, aby obowiązek zachowania w poufności spoczywał na obydwu stronach umowy. 
W tym celu Wykonawca wnosi, aby § 18 Umowy otrzymał następujące brzmienie: 

. § 1 8 
Poufność 

1. Wykonawca Każda ze Stron zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy, zarówno w trakcie 
trwania umowy jak i w okresie 5 lat po jej zakończeniu, wszelkich informacji dotyczących 
Zamawiającego drugiej Strony, stanowiących co do których Strona udostępniająca zastrzegła, że 
są to wiadomości poufne i będących lub stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a uzyskanych w związku z realizacją 
umowy. W szczególności Wykonawca Strony wzajemnie zobowiązują się zachować w ścisłej 
tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, handlowe, 
prawne, organizacyjne i inne dotyczące Zamawiającego drugiej Strony, a uzyskane w związku z 
realizacją umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zwanych dalej 
„Informacjami poufnymi" i wykorzystywać je wyłącznie dla potrzeb wykonania umowy. 

2. Wykonawca Strony zobowiązują się w szczególności: 

a) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących Informacje poufne nie ujawni tych Informacji, ani 
ich źródła zarówno w całości, jak i w części osobom trzecim bez uzyskania uprzedniego 
wyraźnego upoważnienia od Zamawiającego drugiej Strony. 

b) ujawnić Informacje poufne jedynie tym pracownikom eraz lub podwykonawcom Wykonawcy 
Strony, wobec których ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim 
odbiorca Informacji poufnych musi mieć do nich dostęp dla celów wykonania umowy, nie 
ujawniać Informacji poufnych osobom trzecim, chyba, że za pisemną zgodą Zleceniodawcy 
Strony udostępniającej; 

c) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakiejkolwiek Informacji 
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poufnych lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celach ściśle 
związanych z przedmiotem umowy, w których to przypadkach wszelkie takie kopie lub 
reprodukcje pozostaną własnością Zamawiającego Strony udostępniającej; 

d) zapewnić bezpieczny sposób przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez dostępu 
dla osób nieupoważnionych. 

3. Wymogi zawarte w ust. i 2 powyżej nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek części 
Informacji poufnych, przekazanych przez Zamawiającego, które: 

a) są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania 
postanowień umowy, w szczególności na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa; 

b) zostaną ujawnione przez Wykonawcę za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego Strony 
udostępniającej; 

c) muszą zostać przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 
przy czym Wykonawca, ujawniając Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami niniejszego 
akapitu Strona jest zobowiązany do podjęcia wszelkich zgodnych z prawem działań 
zmierzających do ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz bezzwłocznego 
powiadomienia Zamawiającego Strony, której Informacje poufne dotyczą o przekazaniu 
Informacji poufnych żądającym ich organom, o ile nie będzie to zabronione przez prawo. 

4. Wykonawca Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za zachowanie Informacji poufnych w 
poufności przez podwykonawców oraz osób którymi będzie się posługiwał osoby zaangażowane w 
Jakikolwiek sposób przy realizacji w realizację umowy, jak za własne działania lub zaniechania. 

5. W razie naruszenia przez Wykonawcę jedną ze Stron któregokolwiek z postanowień niniejszego 
paragrafu. Zamawiający druga Strona-może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 350 100.000 
złotych (słownie: trzystu pięćdziesięciu stu tysięcy złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie 
wyłącza prawa Zamawiającego drugiej Strony do dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. Kary umowne będą płatne w terminie 
14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego 
w wezwaniu." 

Odp. Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów § 18 
Nowe brzmienie § 18 

Poufność 
1. Każda ze Stron zobowiązuje się do zaciiowania w tajemnicy, zarówno w trakcie trwania umowy jak 

i w okresie 5 lat po jej zakończeniu, wszelkich informacji dotyczących drugiej Strony, co do których 
Strona udostępniająca zastrzegła, że są to wiadomości poufne lub stanowią tajemnicę 
przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, 
a uzyskanych w związku z realizacją umowy. W szczególności Strony wzajemnie zobowiązują się 
zachować w ścisłej tajemnicy wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, 
finansowe, handlowe, prawne, organizacyjne i inne dotyczące drugiej Strony, a uzyskane w 
związku z realizacją umowy, niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zwanych 
dalej „Informacjami poufnymi" i wykorzystywać je wyłącznie dla potrzeb wykonania umowy. 

2. Strony zobowiązują się w szczególności: 

a) zapewnić, że żadna z osób otrzymujących Informacje poufne nie ujawni tych Informacji, ani ich 
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źródła zarówno w całości, jal< i w części osobom trzecim bez uzysicania uprzedniego wyraźnego 
upoważnienia od drugiej Strony. 

b) ujawnić Informacje poufne jedynie tym pracownikom lub podwykonawcom Strony, wobec 
których) ujawnienie takie będzie uzasadnione i tylko w zakresie, w jakim odbiorca Informacji 
poufnych musi mieć do nich dostęp dla celów wykonania umowy, nie ujawniać Informacji 
poufnych osobom trzecim, chyba, że za pisemną zgodą Strony udostępniającej; 

c) nie kopiować, nie powielać ani w jakikolwiek sposób rozpowszechniać jakiejkolwiek 
Informacji poufnych lub jej części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest to konieczne w celach 
ściśle związanych z przedmiotem umowy, w których to przypadkach wszelkie takie kopie lub 
reprodukcje pozostaną własnością Strony udostępniającej; 

d) zapewnić bezpieczny sposób przekazywania otrzymanych Informacji poufnych, bez dostępu 
dla osób nieupoważnionych. 

3. Wymogi zawarte w ust. 2 powyżej nie będą miały zastosowania odnośnie jakiejkolwiek części 
Informacji poufnych, które: 

a) są opublikowane, znane i oficjalnie podane do publicznej wiadomości bez naruszania 
postanowień umowy, w szczególności na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów 
prawa; 

b) zostaną ujawnione przez za uprzednią pisemną zgodą Strony udostępniającej; 
c) muszą zostać przekazane podmiotom trzecim, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 

przy czym , ujawniając Informacje poufne, zgodnie z postanowieniami niniejszego akapitu 
Strona jest zobowiązany do podjęcia wszelkich zgodnych z prawem działań zmierzających do 
ograniczenia zakresu ujawnianych Informacji poufnych oraz bezzwłocznego powiadomienia 
Strony, której Informacje poufne dotyczą o przekazaniu Informacji poufnych żądającym ich 
organom, o ile nie będzie to zabronione przez prawo. 

4. Każda ze Stron ponosi odpowiedzialność za zachowanie Informacji poufnych w poufności przez 
osoby zaangażowane w jakikolwiek sposób w realizację umowy, jak za własne działania lub 
zaniechania. 

5. W razie naruszenia przez jedną ze Stron któregokolwiek z postanowień niniejszego paragrafu, 
druga Strona może żądać zapłaty kary umownej w wysokości 100.000 złotych (słownie: stu tysięcy 
złotych) za każdy przypadek naruszenia, co nie wyłącza prawa drugiej Strony do dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do pełnej wysokości poniesionej szkody na zasadach ogólnych. 
Kary umowne będą płatne w terminie 14 dni od otrzymania wezwania do zapłaty, na rachunek 
bankowy wskazany w wezwaniu." 

46. § 18a Umowy 

Wobec trwającej pandemii C0VID-19 Wykonawca wnosi o dodanie do umowy postanowień 
regulujących możliwych utrudnień w wykonaniu przedmiotu umowy z powodu epidemii lub zaistnienia 
innych zdarzeń siły wyższej. W tym celu Wykonawca wnosi o dodanie do umowy § ISa o następującej 
treści: 

„§ 18a 
Siła wyższa 

1. Siła Wyższa oznacza talde przypadiii lub zdarzenia, które sq poza kontrolą i są niezawinione przez 
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żadng ze Stron, których nie można przewidzieć ani unikngć, a które zaistnieją po podpisaniu Umowy i 
staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych. 

2. Zdarzeniami Siły Wyższej są w szczególności: 

a) wojny oraz inne działania zbrojne, inwazyjne, działania terrorystyczne, mobilizacje lub embarga, 
b) promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub 

odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów 
wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów 
nuklearnych składników, 

c) rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny, lub wojna domowa, 
d) trzęsienie ziemi, powódź, pożar lub inne klęski żywiołowe, 
e) działania organów władzy państwowej mające wpływ na wykonanie zobowiązań umownych, 
f) epidemia lub pandemia, 
g) strajki generalne (w całym kraju) lub całych gałęzi przemysłu, z wyłączeniem strajków 

umiejscowionych u jednej ze Stron Umowy. Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych 
Siłą Wyższą, zostanie zakomunikowane Stronie drugiej natychmiast, nie później niż w ciągu 2 dni 
od daty zaistnienia lub ustąpienia działania Siły Wyższej. 

3. Strony zgodnie postanawiają, że okoliczności związane z trwającą pandemią C0VID-19 uznają za 
zdarzenie siły wyższej, jeżeli w związku z zaistniałą sytuacją dojdzie do przerwania łańcucha dostaw 
lub podjęte zostaną przez właściwe organy działania lub wprowadzone zostaną ograniczenia 
uniemożliwiające lub istotnie utrudniające możliwość prawidłowego, w tym terminowego, 
wykonania przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Strona informująca o zaistnieniu Siły Wyższej jest zobowiązana określić zdarzenie, jego przyczyny 
oraz konsekwencje dla realizacji Umowy. 

5. Strona, która przekazała pisemne powiadomienie będzie zwolniona ze zobowiązań lub dotrzymania 
terminu swoich zobowiązań tak długo jak długo będzie trwało to zdarzenie i/lub jego skutki. Termin 
realizacji wzajemnych zobowiązań będzie stosownie przedłużony o czas trwania zdarzenia i/lub jego 
skutków. 

6. Wydarzenie uznane za Siłę Wyższą przez jedną ze Stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą 
Stronę, jeżeli nie nastąpi zawiadomienie z ust. 5. 

7. Strona dotknięta działaniem Siły Wyższej podejmie stosowne wysiłki dla zminimalizowania jej 
skutków i wznowi realizację Umowy niezwłocznie jak tylko będzie to możliwe. 

8. Za opóźnienia wynikłe z wydarzeń spowodowanych Siłą Wyższą żadna ze Stron nie może żądać 
odszkodowania, kary umownej, rekompensaty lub udziału w naprawie szkód. 

9. Jeżeli zdarzenie siły wyższej uniemożliwiające lub istotnie ograniczające możliwość prawidłowego 
wykonania przedmiotu umowy trwa dłużej niż 3 miesiące. Strony w dobrej wierze przystąpią do 
rozmów w celu ustalenia dalszego działania lub rozwiązania umowy." 

Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 
Wystarczająca jest definicja siły wyższej zawarta w § 19 ust. 5 Umowy. 
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47. § 19 ust. 5 Umowy 

W związku z dodaniem § 18a regulującego szczegółowo kwestie dotyczące siły wyższej. Wykonawca 
wnosi o usunięcie § 19 ust. 5 Umowy. 

Odp.: Brak zgody 
Zapisy umowy pozostają bez zmian 

Z poważaniem 
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