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Dotyczy: Postępowania prowadzonego w trybie podstawowym na realizację zadania pod nazwą: 

Usługi programistyczne i parametryzacyjne do systemu księgowo-finansowego. 
 

 
 

INFORMACJA NR 8. ZMIANA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ. 
 
Na podstawie art. 286 ust. 1 i 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021 r. poz. 1129) Zamawiający udostępnia treść zapytań wraz z wyjaśnieniami 
i zmianami treści Specyfikacji Warunków Zamówienia w przedmiotowym postępowaniu: 

Pytania do Umowy – Załącznik numer 9 do SWZ: 

Pytanie 1. § 8 ust. 1) Umowy 
W § 8 ust. 1 Umowy, Zamawiający przewidział prawo Zamawiającego do odstąpienia od Umowy w 
przypadkach określonych w § 8, przy zachowaniu prawa odstąpienia wynikającego z przepisów 
obowiązującego prawa. 
W tym zakresie Wykonawca zwraca uwagę, że instytucja odstąpienia jest charakterystyczna dla 
Zleceń, które wykonywane będą w ramach Umowy, a nie dla samej Umowy, która ma charakter 
umowy ramowej i dla której w każdym wypadku rozwiązanie wywierać powinno skutek na 
przyszłość.  
W zaproponowanym przez Zamawiającego rozwiązaniu w przypadku zwłoki Wykonawcy w realizacji 
Zlecenia Zamawiający ma prawo do odstąpienia od Umowy. Na podstawie Umowy może być 
natomiast realizowanych wiele Zleceń, w tym także na moment dokonania odstąpienia od Umowy 
mogą istnieć Zlecenia, które zostały już wykonane i odebrane. W przypadku odstąpienia od Umowy 
mogą więc pojawić się liczne wątpliwości co do skutków takiego odstąpienia oraz wpływu 
odstąpienia od Umowy na Zlecenia, które zostały wcześniej zawarte i zostały już wykonane. 
Właściwym mechanizmem na wypadek niewłaściwego wykonania przez Wykonawcę Zlecenia 
powinno być ewentualnie (1) odstąpienie od tego Zlecenia lub (2) wypowiedzenie Umowy na 
przyszłość (to co zostało do tego pory wykonane powinno pozostać w mocy).   
Biorąc to pod uwagę, Wykonawca zwraca się z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość 
zmiany § 8 ust. 2) Umowy w taki sposób, aby nadać mu następujące brzmienie: 
„Zamawiający może odstąpić od Zlecenia lub jego części: 
a) w przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 30 dni w zakończeniu Zlecenia, po 

bezskutecznym wezwaniu do dokończenia Zlecenia i wyznaczeniu na piśmie dodatkowego 
terminu 14 dni na jego dokończenie; 

b) w terminie 10 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin wyznaczony w pisemnym 
wezwaniu do usunięcia przez Wykonawcę naruszeń (przy czym wyznaczony termin na usunięcie 
naruszeń nie może być krótszy niż 10 dni roboczych), jeżeli: 
 Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie kontynuuje świadczenia usług 

będących przedmiotem Zlecenia przez okres co najmniej 15 dni roboczych od dnia 
ustalonego w  harmonogramie; 

 Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu Zlecenia przez okres co najmniej 5 
dni roboczych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.” 

Ewentualnie na brzmienie: 



„Zamawiający może wypowiedzieć Umowę: 
a) w przypadku zwłoki Wykonawcy przekraczającej 30 dni w zakończeniu Zlecenia, po 

bezskutecznym wezwaniu do dokończenia Zlecenia i wyznaczeniu na piśmie dodatkowego 
terminu 14 dni na jego dokończenie; 

b) w terminie 10 dni od dnia, w którym upłynął bezskutecznie termin wyznaczony w pisemnym 
wezwaniu do usunięcia przez Wykonawcę naruszeń (przy czym wyznaczony termin na 
usunięcie naruszeń nie może być krótszy niż 10 dni roboczych), jeżeli: 
 Wykonawca z przyczyn przez siebie zawinionych nie kontynuuje świadczenia usług 

będących przedmiotem Zlecenia przez okres co najmniej 15 dni roboczych od dnia 
ustalonego w  harmonogramie; 

 Wykonawca nie przystąpił do wykonywania przedmiotu Zlecenia przez okres co najmniej 
5 dni roboczych z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.” 

Odpowiedź 1. Zamawiający zmienia treść w § 8 ust. 2) Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie z 
zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 

 
Pytanie 2. § 10 Umowy 
W projekcie Umowy w § 12 przewidziana została gwarancja Wykonawcy na wykonane usługi. 
Jednocześnie Umowa nie przewiduje jednak wyłączenia rękojmi ustawowej za wady. 
Postanowienia kodeksowe dotyczące rękojmi za wady zawierają szereg zapisów, których charakter 
jest nieadekwatny do rezultatów usług informatycznych, w szczególności: 
(1) posługującą się definicją wady fizycznej, która odnosi się do rzeczy materialnych,  
(2) przewidują skutek w postaci odstąpienia, który w przypadku usług IT mających charakter 
niematerialny, skutkuje pokrzywdzeniem dostawcy usług IT, gdyż skutkiem odstąpienia jest to, że 
strony zwracają sobie to co nawzajem świadczyły, a usługi IT nie mogą być zwrócone, 
(3) zakreśla długi termin odpowiedzialności z tytułu rękojmi, który w przypadku usług IT, których 
cechą jest duża dynamika zmian, jest nie możliwy do zaakceptowania. 
Ponadto projekt umowy zabezpiecza interes zamawiającego, gdyż przewiduje on gwarancję w § 12  
projektu Umowy.  
Niezależnie od powyższego Zamawiający posiada odrębne usługi opieki dotyczące wsparcia nad 
oprogramowaniem, które także pozwalają mu zgłaszać błędy oprogramowania w celu ich usunięcia. 
Wykonawca zwraca się więc z zapytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość uzupełnienia § 
10 Umowy o następujący zapis: 
„Z uwagi na gwarancję udzieloną w § 12 Umowy, Strony niniejszym wyłączają gwarancję ustawową 
Wykonawcy, w tym w szczególności rękojmię za wady.” 
Odpowiedź 2. Zamawiający uzupełnia treść w § 10 Umowy (Zał. nr 9 do SWZ) zgodnie z 
zapisami zaznaczonymi kolorem zielonym (zmieniona Umowa w załączeniu). 

 
Zamawiający przekazuje w załączeniu: 

zmienioną (3) Umowę (Załącznik nr 9 do SWZ), 
z uwzględnieniem ww. zmian. 
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