
Sąd Rejonowy          Radzyń Podlaski, dnia 10 września 2020 roku 
w Radzyniu Podlaskim  
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 
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Adm. 352-2/20 
 
 
 

Wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia 
 
 

 
Dotyczy: Sprzątanie pomieszczeń Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim 

  w budynku przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 5 

 

Do zamawiającego w dniu 10 września 2020 roku skierowano pytania: 

(Odpowiedzi zaznaczone na czerwono) 

1. Wnoszę o modyfikację par.9 ust.1 pkt. 1.4 Umowy, w zakresie: ,, ...10%...(…) 
wyliczonej proporcjonalnie do niezrealizowanej wartości przedmiotu umowy, za 
odstąpienie (…)’’. nie wyrażamy zgody 

2. Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy, zapisu: ,, Zamawiający jest zobowiązany 
do wyznaczenia pisemnie dodatkowego terminu do zaprzestania naruszeń 
określonych powyżej. Dopiero po jego bezskutecznym upływie ma prawo obciążenia 
Wykonawcy karą umowną’’ nie wyrażamy zgody 

3. Wnoszę o wprowadzenie do par.10  Umowy, zapisu: ,, Wykonawca ma prawo 
rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym w przypadku zalegania 
Zamawiającego z zapłatą umówionego wynagrodzenia’’ nie wyrażamy zgody 

4. Wnoszę o wprowadzenie do par.10 Umowy, zapisu: ,,Każda ze stron może rozwiązać 
umowę za 1 miesięcznym okresem wypowiedzenia’’. Zaznaczam, iż sytuacja 
Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, dlatego powinien on 
brać pod uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się 
ułożyć stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone.- nie wyrażamy 
zgody 

5. Czy Zamawiający wyraża zgodę na zawarcie umowy dot. wzajemnego powierzenia 
przetwarzania danych osobowych. Umowa chroni interesy zarówno Zamawiającego 
jaki i Wykonawcy, w związku z obowiązującymi przepisami RODO. Wzór dokumentu 
przedstawiony w załączniku. - tak 

6. Czy Zamawiający dopuszcza podwykonawstwo na etapie realizacji umowy w sytuacji, 
gdy wykonawca na  
etapie składania oferty nie wskazał iż będzie zlecał usługi podwykonawcom? - tak 

7. Czy Zamawiający, dopuszcza wskazanie części zamówienia, które Wykonawca 
zamierzy powierzyć podwykonawcom, lecz bez podawania nazwy podwykonawcy 
jeśli nie jest znana na etapie składania ofert? - tak 

8. Czy Zamawiający zezwoli w przypadku urlopu, choroby czy innych nieprzewidzianych 
sytuacji na zatrudnienie osób na zastępstwo na umowę zlecenie? - tak 

9. Czy Zamawiający dopuszcza możliwość sporządzenia umowy w większej liczbie 
egzemplarzy w przypadku wygrania przetargu przez konsorcjum? - tak 

10. Czy Zamawiający wyraża zgodę na skierowanie do realizacji umowy osoby z 
orzeczeniem o niepełnosprawności? - tak 

11. Wnoszę o obniżenie kar umownych w par.9 ust. 1 pkt 1.1-1.7 o 50%. Zaproponowane 
sankcje przez Zamawiającego są zbyt wygórowane i winny zostać obniżona. Te 
drastycznie wysokie kary umowne w naszej ocenie wywołują niczym nieuzasadnione 
korzyści dla Zamawiającego. Ponadto zastrzeżenie kar umownych w takiej wysokości 



(jak zawarto w umowie) są sprzeczne z zasadami współżycia społecznego w 
rozumieniu art.58 par.2 i art. 3531 k.c., a tym samym z mocy prawa powinny zostać 
uznane za nieważne. Zapisy umów nie powinny faworyzować jednej ze stron. W tym 
przypadku mamy do czynienia ze zbyt wygórowanymi karami umownymi,  wobec 
powyższego żądanie zmiany zapisów w powyższym zakresie jest w pełni 
uzasadnione. Orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 29 czerwca 2009 roku 
(KIO/UZP 767/09) przedstawia pogląd, zgodnie z którym mimo, iż sytuacja 
Zamawiającego przy kształtowaniu treści umowy jest silniejsza, powinien on brać pod 
uwagę nie tylko swoje interesy, ale także interesy wykonawcy i starać się ułożyć 
stosunek prawny tak, aby te interesy były zrównoważone. 
Wobec powyższego wnoszę o zmniejszenie kar zawartych w par. 9 ust. 1 pkt 1.1-1.7 
umowy. - Kary umowne pozostaną w wysokości wskazanej w treści wzoru umowy, 
gdyż nie są one zdaniem zamawiającego nadmiernie wysokie. 

12. Wnoszę o wprowadzenie do par. 9 Umowy, zapisu: ,, W razie opóźnienia w płatności 
Zamawiający zapłaci Wykonawcy odsetki za każdy dzień opóźnienia, zgodnie z 
ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych(Dz.U. z 2019r. poz.118, z późn.zm.’’ - nie wyrażamy zgody 

13. Wnoszę o modyfikację par.4 ust. 7Umowy poprzez wykreślenie słowa ,,pełną’’. 
Wykonawca może ponosić wyłącznie odpowiedzialność z tytułu niewykonania bądź 
nienależytego wykonania Umowy w zakresie regulującym przez przepisy Kodeksu 
Cywilnego. - nie wyrażamy zgody 

14. Wnoszę o wprowadzenie do Umowy, zapisu zgodnego z art. 144 ust. 1 pkt 3 ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych, znowelizowanego poprzez 
ustawę z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych 
chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
ustaw: 
1) zmianę terminu wykonania umowy lub jej części, lub czasowe zawieszenie 
wykonywania umowy lub jej części,  
2) zmianę sposobu wykonywania dostaw, usług lub robót budowlanych,  
3) zmianę zakresu świadczenia wykonawcy i odpowiadającą jej zmianę 
wynagrodzenia wykonawcy – o ile wzrost wynagrodzenia spowodowany każdą 
kolejną zmianą nie przekroczy 50% wartości pierwotnej umowy. 
nie wyrażamy zgody. 

15. Proszę o potwierdzenie, iż  Zamawiający uzna warunek udziału w postępowaniu  
zawarty w rozdz. 5 ust. 1 pkt. 1.2 ( dotyczy usług sprzątania) SIWZ za spełniony, 
jeżeli w przypadku oferty składanej przez Konsorcjum firm, wykażą się oni 
spełnieniem powyższego warunku łącznie (tj. Usługa była realizowana przez to samo 
konsorcjum). tak 

16. Wnoszę o doprecyzowanie w par.4 ust.4  Umowy, iż żądane przez Zamawiającego 
umowy winny być zanonimizowane, tj.: (…)Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, 
zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (tj. w szczególności bez imion, nazwisk, 
adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj 
umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania;  - tak 

17. Wnoszę o modyfikację par.4 ust.7 pkt. 7.1  Umowy, w zakresie: ,,w przypadku 
zawinionego niewykonania lub nienależytego wykonania (…)’’ nie wyrażamy zgody 

18. W związku z określonym terminem zakończenia realizacji usługi obejmującym 
dziesięć miesięcy 2021 roku, wnoszę o wprowadzenia do umowy klauzuli 
waloryzacyjnej za ten okres. - nie wyrażamy zgody 



19. Wnoszę o wykreślenie w rozdz. V pkt 4 ust. 4.3 – zapisu odnośnie koncesji. Według 
opinii Wykonawcy, zapis ten nie ma zastosowania do w/w postępowania. – 
wykreślamy słowo koncesja z  rozdz. V pkt 4 ust. 4.3 

20. Wnoszę o wykreślenie par. 9 ust.5 Umowy. W szczególności podstawa do 
wykreślana zapisu wynika z art. 15r1.1 ustawy z dnia 19 czerwca 2020 r. o dopłatach 
do oprocentowania kredytów bankowych udzielanych przedsiębiorcom dotkniętym 
skutkami COVID-19 oraz o uproszczonym postępowaniu o zatwierdzenie układu w 
związku z wystąpieniem COVID-19. Przepis ten zakazuje potrącania kar umownych 
zastrzeżonych na wypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z 
wynagrodzenia wykonawcy lub z innych jego wierzytelności a także zakaz 
zaspokojenia tych kar z zabezpieczenia należytego wykonania umowy - w okresie 
ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii w związku z 
COVID-19, i przez 90 dni od dnia odwołania stanu, który obowiązywał jako ostatni, o 
ile zdarzenie, w związku z którym zastrzeżono tę karę, nastąpiło w okresie ogłoszenia 
stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii. - nie wyrażamy zgody. 

 

 

 


