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Zamawiający: 
Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego 

ul.  Prymasa Augusta Hlonda 1 
02-972 Warszawa 
tel.: (22) 308 14 91 

adres strony internetowej Zamawiającego (URL): http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl 
 

Warszawa, 13.11.2018 r.  

 

WSZYSCY WYKONAWCY 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu 

nieograniczonego na „Dostawę, montaż i uruchomienie kompletnego Systemu Multimedialnego Muzeum 

Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego”. 

 
Znak sprawy: 155/ZP/2018 

 
WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ 

 

 W związku z wnioskami o wyjaśnienie treści Specyfikacji istotnych warunków zamówienia, działając 
na podstawie art. 38 ust. 1 i ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2018 r., poz. 1986 z póź.zm.), 
Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniami oraz na podstawie art. 38 ust. 4 powołanej 
ustawy, informuje o zmianie treści SIWZ. 
 
Pytanie 1 
Dotyczy § 5 ust. 4 wzoru umowy. 
Prosimy o zmianę postanowienia o treści:  
„Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany osób o których mowa w ust. 2 i 3 bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

W przypadku konieczności dokonania zmiany którejkolwiek z osób o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca do wniosku 

o taką zmianę dołączy dokumenty z których będzie wynikało w sposób nie budzący wątpliwości, iż nowa osoba spełnia 

odpowiednie warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ dla funkcji, którą ma objąć. ” 

na treść następującą: 

„Wykonawca nie jest uprawniony do zmiany osób o których mowa w ust. 2 i 3 bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego. 

W przypadku konieczności dokonania zmiany którejkolwiek z osób o których mowa w ust. 2 i 3, Wykonawca do wniosku 

o taką zmianę dołączy dokumenty z których będzie wynikało w sposób nie budzący wątpliwości, iż nowa osoba spełnia 

odpowiednie warunki udziału w postępowaniu zgodnie z SIWZ dla funkcji, którą ma objąć. Zamawiający nie odmówi 

bez ważnej przyczyny akceptacji wskazanych osób.” 

Uzasadnienie: 

Wykonawca przy wskazaniu zmiany osób realizujących przedmiot umowy jest zobowiązany zapewnić aby 

spełniły one wszystkie wymagania określone w przetargu. Osoby/podmioty, o których akceptację wnosi 

Wykonawca muszą zatem zostać przez niego uprzednio zweryfikowane pod tym kątem, jak również 

odpowiednie dokumenty w tym zakresie muszą być przekazane do Zamawiającego. Odmowa akceptacji 

przez Zamawiającego – jako, że może wprost wpłynąć na realizację umowy - powinna mieć szczególne 

uzasadnienie. 

http://muzeumjp2ipw.nowybip.pl/
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Odpowiedź: 

W § 5 ust. 4 wzoru Umowy (Załącznika nr 9 do SIWZ) dodaje się następującą treść: „Zamawiający nie odmówi 

bez ważnej przyczyny akceptacji wskazanych osób.”. 

 

Pytanie 2: 

Dotyczy § 6 ust. 4 wzoru umowy. 
Prosimy o zmianę postanowienia o treści:  
„Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 ma charakter ryczałtowy i obejmuje w szczególności: koszty transportu, koszty 
rozładunku, koszty przechowania, koszty rozmieszczenia, koszty montażu, koszty pakowania, koszty wykonania 
Dokumentacji technicznej, koszty gwarancji i związane z nimi koszty dojazdów, noclegów i diet, koszty części zamiennych w 
okresie gwarancji, koszty serwisu, opłaty skarbowe, koszty należności celnych, koszty ubezpieczenia, koszty szkolenia, koszty 
montażu i uruchomienia, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty jakie może ponieść Wykonawca w związku z realizacją 
niniejszej Umowy.” 
na treść następującą: 
„Wynagrodzenie wskazane w ust. 2 ma charakter ryczałtowy i obejmuje w szczególności: koszty transportu, koszty 
rozładunku, koszty przechowania, koszty rozmieszczenia, koszty montażu, koszty pakowania, koszty wykonania 
Dokumentacji technicznej, koszty gwarancji i związane z nimi koszty dojazdów, noclegów i diet, koszty części zamiennych w 
okresie gwarancji, koszty serwisu, opłaty skarbowe, koszty należności celnych, koszty ubezpieczenia, koszty szkolenia, koszty 
montażu i uruchomienia oraz wszelkie inne koszty jakie może ponieść Wykonawca w związku z realizacją niniejszej 
Umowy.” 
Uzasadnienie: 
Wynagrodzenie wykonawcy zgodnie z umową (wskazane w § 6 ust.2 umowy) ustalane jest jako wartość netto 
plus należny podatek VAT. Nie jest zasadne aby Wykonawca, w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 
przyjmował na siebie  niezależne od niego  ryzyko zmian prawa w zakresie wysokości podatku VAT. Ponadto 
§15 ust. 3 przewiduje mechanizm zmiany kwoty brutto w sytuacji zmiany prawa. 
 
Odpowiedź: 
Zmianie ulega treść § 6 ust. 4 wzoru umowy (Załącznika nr 9 do SIWZ), który otrzymuje następujące 
brzmienie: 
 
„Maksymalne łączne wynagrodzenie brutto Wykonawcy wskazane w ust. 2 ma charakter ryczałtowy i 

obejmuje w szczególności: koszty transportu, koszty rozładunku, koszty przechowania, koszty 

rozmieszczenia, koszty montażu, koszty pakowania, koszty wykonania Dokumentacji technicznej, koszty 

gwarancji i związane z nimi koszty dojazdów, noclegów i diet, koszty części zamiennych w okresie gwarancji, 

koszty serwisu, opłaty skarbowe, koszty należności celnych, koszty ubezpieczenia, koszty szkolenia, koszty 

montażu i uruchomienia, podatek VAT oraz wszelkie inne koszty jakie może ponieść Wykonawca w związku 

z realizacją niniejszej Umowy.” 

 

Pytanie 3: 

Dotyczy § 6 ust. 3 wzoru umowy. 
 
Zgodnie w wyżej wymienionym postanowieniem strony postanawiają, że kwoty wskazane w ust. 2 będą 
obowiązywały przez okres ważności Umowy i nie będą podlegały zmianom z zastrzeżeniem § 14 Umowy. 
Prosimy o wyjaśnienie w jakim zakresie §14 umowy odnosi się do zmiany kwot wskazanych w § 6 ust. 3 
umowy. 
 
Odpowiedź: 
Zmianie ulega treść § 6 ust. 3 wzoru umowy (Załącznika nr 9 do SIWZ), który otrzymuje następujące 
brzmienie: 



3 
 

 
„Strony postanawiają, że kwoty wskazane w ust. 2 będą obowiązywały przez okres ważności Umowy i nie 
będą podlegały zmianom z zastrzeżeniem § 15 Umowy.” 
 
Pytanie 4: 
Dotyczy § 7 ust. 4 wzoru umowy. 

Prosimy o zmianę postanowienia o treści:  

„Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury częściowej do czasu ustania przyczyny – w przypadku nie wywiązania 

się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy.” 

na treść następującą: 

„Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury częściowej do czasu ustania przyczyny – w przypadku nie wywiązania 

się Wykonawcy z któregokolwiek ze zobowiązań wynikających z Umowy jeżeli Wykonawca po bezskutecznym 

upływie terminu wyznaczonego przez Zamawiającego (nie krótszego niż 3 dni) nadal nie 

wywiązuje się ze zobowiązań.” 

Uzasadnienie: 

Fakt braku wywiązywania się przez Wykonawcę z zobowiązań umownych musi być udowodniony. 

Wstrzymanie płatności nie może zależeć wyłącznie od samodzielnej decyzji Zamawiającego nie podpartej 

stanem faktycznym ani dokumentacją. 

 

Odpowiedź: 

Postanowienia § 7 ust. 4 wzoru umowy pozostają bez zmian. 

 

Pytanie 5: 

Dotyczy § 11 ust. 3.2) wzoru umowy. 
Prosimy o zmianę postanowienia poprzez usunięcie treści punktu 2) o treści: „Wykonawca dokonuje cesji Umowy 
lub jej części;” 
Uzasadnienie: 
Wykonawca ponosi koszty finansowe realizacji umowy, które mogą być zabezpieczone w postaci kredytu 
bankowego. W takich sytuacjach standardowym zabezpieczeniem umowy kredytowej jest przelew 
wierzytelności z umowy na rzecz banku finansującego. 
 
Odpowiedź: 
 
Postanowienia § 11 ust. 3.2) wzoru umowy pozostają bez zmian. 
 

Pytanie 6: 
Dotyczy § 17 ust. 1 wzoru umowy. 
Prosimy o zmianę postanowienia o treści:  
„Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody 
Zamawiającego na dokonanie takiej czynności. Powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Wykonawcy przysługujących 
mu względem Zamawiającego, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.” 
na treść następującą: 
„Prawa i obowiązki Wykonawcy wynikające z Umowy nie mogą być przenoszone na osoby trzecie bez pisemnej zgody 
Zamawiającego na dokonanie takiej czynności z wyłączeniem przelewu wierzytelności jako zabezpieczenie 
na rzecz banku finansującego Wykonawcy. Powyższe dotyczy także przelewu wierzytelności Wykonawcy 
przysługujących mu względem Zamawiającego, w szczególności w formie cesji, faktoringu lub innych czynności o takim skutku.” 
Uzasadnienie: 
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Wykonawca ponosi koszty finansowe realizacji umowy, które mogą być zabezpieczone w postaci kredytu 
bankowego. W takich sytuacjach standardowym zabezpieczeniem umowy kredytowej jest przelew 
wierzytelności z umowy na rzecz banku finansującego.  
 
Odpowiedź: 
 
Postanowienia § 17 ust. 1 wzoru umowy (Załącznika nr 9 do SIWZ) pozostają bez zmian. 
 
 
W załączeniu Zamawiający przekazuje ujednolicony wzór umowy (Załącznik nr 9 do SIWZ), który 
uwzględnia zmiany dokonane niniejszym pismem. 

 


