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 Warszawa, 28.11.2017 r. 

 

 

KOMUNIKAT nr 1 

 

Komisja ds. Zamówień Publicznych Instytutu Lotnictwa informuje, że do prowadzonego 

postępowania nr 63/ZZ/AZLZ/2017, którego przedmiotem jest wykonywanie usługi stałej 

konserwacji, napraw i przeglądów urządzeń i instalacji: klimatyzacyjnych, wentylacyjnych 

i chłodniczych w budynkach Instytutu Lotnictwa w Warszawie Al. Krakowska 110/114, 

wpłynęły pytania Wykonawców, na które Zamawiający na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy 

z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1579, z późn. 

zm.) zwanej dalej ustawa pzp udziela następujących odpowiedzi: 

 

Pytanie nr 1 

W związku z przygotowywaniem oferty na ww. zakres proszę w celu ułatwienia 

przygotowania oferty o przesłanie w formie edytowalnej zestawień urządzeń tj. zał. nr 1 i 2 

do OPZ 

 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający udostępnia załącznik nr 1 i 2 do OPZ w wersji edytowalnej. 

 

Pytanie nr 2 

Mając na uwadze treść wzoru umowy wnosimy o zmianę o 50% wysokości kar umownych 

zastrzeżonych w powyższych przepisach 

 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający podtrzymuje dotychczasowe zapisy SIWZ. 

 

Pytanie nr 3 

Czy zamawiający akceptuje wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie 

PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.)? 

Jeżeli tak, to bardzo proszę o modyfikację wzorca umowy w zakresie sposobu rozliczania się 

z wykonanej usługi poprzez dodanie następujących zapisów: 

1. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: 

faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 

11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, z późn. zm.). 

2. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………  

3. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania Wykonawcy o każdorazowej zmianie ww. 

adresu mailowego. 

4. Osobą upoważnioną do kontaktów w sprawie e-faktur ze strony Zamawiającego jest 

……………………. 

 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów § 6 załącznika nr 8 do SIWZ Wzór umowy.   
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Pytanie nr 4 

Wnoszę o usunięcie §13 ust. 1. „Wszelkie informacje” nie mogą być objęte klauzulą 

tajemnicy. Jeżeli w ocenie Zamawiającego określone dane są poufne, nie oznacza 

to automatycznie, że obiektywnie takie dane rzeczywiście są poufne i zasługują na szczególną 

ochronę – por. definicję tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 

16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t.j. Dz.U. z 2003, nr 153, poz. 

1503 z późn. zm.) - przez tajemnicę przedsiębiorstwa rozumie się nieujawnione 

do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne 

przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których 

przedsiębiorca podjął niezbędne działania w celu zachowania ich poufności. W konsekwencji 

sama ocena Zamawiającego, że coś jest „poufne”, nie czyni tego jeszcze „poufnym” 

w rozumieniu przepisów. Zamawiający ma oczywiście prawo zabezpieczać wszystkie swoje 

dane, ale nie może tego czynić kosztem interesu Wykonawcy. 

Niezależnie od powyższego umowy w sprawie zamówienia publicznego są jawne 

na podstawie przepisu art. 139 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień 

publicznych (tekst jednolity Dz. U. z dnia 09 sierpnia 2013 roku, poz. 907 ze zm.). 

 

Odpowiedź nr 4 

Zamawiający dokonuje zmiany zapisów §13 załącznika nr 8 do SIWZ Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 5 

Czy zakup i dostawa czynnika chłodniczego stoi po stronie Wykonawcy w ramach kwoty 

ryczałtowej za bieżącą konserwację czy traktowane będzie to jako oddzielne zamówienie 

na podstawie przedstawionej oferty ? 

 

Odpowiedź nr 5 

Zakup i dostawa czynnika chłodniczego będzie traktowany jako oddzielne zamówienie 

realizowane na podstawie odrębnych ofert/kosztorysów składanych przez Wykonawcę w toku 

realizacji umowy zgodnie z §5 ust. 6-8 załącznika nr 8 do SIWZ Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 6 

Czy zakup i dostawa glikolu (Ergolid)  po stronie Wykonawcy w ramach kwoty ryczałtowej 

za bieżącą konserwację czy traktowane będzie to jako oddzielne zamówienie na podstawie 

przedstawionej oferty ? 

 

Odpowiedź nr 6 

Zakup i dostawa glikolu (Ergolid) będzie traktowany jako oddzielne zamówienie realizowane 

na podstawie odrębnych ofert/kosztorysów składanych przez Wykonawcę w toku realizacji 

umowy zgodnie z §5 ust. 6-8 załącznika nr 8 do SIWZ Wzór umowy. 

 

Pytanie nr 7 

Czy jest możliwość wynajęcia kontenera/pomieszczenia będącego własnością Instytutu 

Lotnictwa, jeżeli tak proszę o podanie orientacyjnego kosztu za 1 m-c. 

 

Odpowiedź nr 7 

Zamawiający nie posiada kontenerów oraz pomieszczeń do wynajęcia, udostępnia jedynie 

miejsce na usytuowanie kontenera z dostępem do energii elektrycznej. 
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Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający dokonuje zmiany Specyfikacji Istotnych 

Warunków Zamówienia w zakresie: 

 

1) §6 załącznika nr 8 do SIWZ Wzór umowy  poprzez dodanie zapisów: 

9. Strony akceptują wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie 

PDF: faktur, faktur korygujących oraz duplikatów faktur, zgodnie z art. 106n ustawy 

z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tj. Dz.U. z 2016 r., Nr 710, 

z późn. zm.). 

10. Faktury elektroniczne będą wysyłane przez Wykonawcę z adresu e-mail: ……………  

11. Faktury elektroniczne będą Zamawiającemu wysyłane na adres e-mail: ……………  

12. Strony są zobowiązuje do wzajemnego informowania o każdorazowej zmianie 

adresów mailowych wskazanych w ust.10 i 11. 

13. Osobami upoważnionymi do kontaktów w sprawie e-faktur są: 

a) ze strony Zamawiającego ……….. tel. ……………… e-mail: ………………….. 

b) ze strony Wykonawcy ……….….. tel. ……………… e-mail: ………………….. 

 

2) §13 załącznik nr 8 do SIWZ Wzór umowy  poprzez zmianę zapisów: 

1. Wykonawca jest zobowiązany do zachowania w tajemnicy przed osobami trzecimi 

wszelkich informacji o Zamawiającym oraz informacji, do których uzyskał dostęp 

w związku z wykonywaniem umowy.  

2. Z obowiązku, o którym mowa w ust. 1, zwalnia Wykonawcę jedynie pisemna zgoda 

Zamawiającego.  

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy informacji dostępnych publicznie 

oraz informacji żądanych przez uprawnione organy, w zakresie, w jakim są one 

uprawnione do ich żądania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa” 

 

na: 

1. W trakcie trwania Umowy, a także po jej zakończeniu/rozwiązaniu Wykonawca 

zobowiązuje się: 

a) nie przekazywać, nie ujawniać ani nie wykorzystywać bez pisemnej zgody 

Zamawiającego żadnych informacji technicznych, technologicznych, handlowych, 

organizacyjnych, osobowych lub finansowych, które Wykonawca uzyska 

w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy), przy wykonywaniu Umowy, 

bez względu na sposób, formę ich przekazania, a także źródło ich pochodzenia 

(nazywanych dalej łącznie: "Informacje Poufne"), 

b) nie kopiować, nie powielać, ani w jakikolwiek sposób nie rozpowszechniać 

Informacji Poufnych lub ich części, za wyjątkiem przypadków, gdy jest 

to konieczne dla realizacji Umowy, nie sporządzać żadnych kopii Informacji 

Poufnych, otrzymanych od Zamawiającego, chyba że będzie to konieczne 

dla realizacji Umowy, 

c) do dołożenia właściwych starań w celu zabezpieczenia Informacji Poufnych przed 

ich utratą, zniekształceniem oraz dostępem nieupoważnionych osób trzecich, 

d) do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie ochrony danych 

osobowych. 

2. W przypadku utraty lub zniekształcenia Informacji Poufnych lub dostępu 
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nieupoważnionej osoby trzeciej do Informacji Poufnych, Wykonawca zobowiązuje się 

do poinformowania o zaistniałej sytuacji Zamawiającego. Poinformowanie takie, 

w formie pisemnej lub w formie wiadomości wysłanej na adres poczty elektronicznej 

Zamawiającego, powinno opisywać okoliczności zdarzenia, zakres i skutki utraty, 

zniekształcenia lub ujawnienia Informacji Poufnych oraz podjęte działania ochronne. 

3. Wszelkie materiały przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego w związku 

z wykonaniem przedmiotu Umowy, a także powstałe w wyniku jej wykonania 

(pisemne, graficzne, zapisane w formie elektronicznej lub w inny sposób) są poufne 

i nie mogą być, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, udostępnione osobie 

trzeciej ani ujawnione w inny sposób. 

4. Wykonawca odpowiada za zachowanie poufności przez wszystkie osoby, którymi 

posługuje się przy wykonaniu Umowy. 

5. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za ujawnienie jakichkolwiek informacji, 

które: 

a) są dostępne publicznie w dniu ich przekazania Wykonawcy lub staną się publicznie 

dostępne w jakikolwiek sposób bez naruszenia niniejszego zobowiązania 

do zachowania poufności przez Wykonawcę; 

b) były w posiadaniu Wykonawcy lub były Wykonawcy znane przed ich uzyskaniem 

od Zamawiającego, poprzez zapisanie takich informacji w dokumentach 

Wykonawcy, na komputerze lub innych nośnikach informacji, przed ich 

otrzymaniem od Zamawiającego,  

c) zostały ujawnione Wykonawcy przez osobę trzecią w sposób niepodlegający 

jakimkolwiek ograniczeniom dotyczącym ich wykorzystania lub ujawnienia 

nałożonym przez osobę trzecią lub na osobę trzecią w chwili ich dostarczenia; 

d) zostaną ujawnione w związku z obowiązkami wynikającymi bezpośrednio 

z przepisów powszechnie obowiązującego prawa, prawomocnego orzeczenia sądu 

lub ostatecznej decyzji administracyjnej; 

e) podlegają ujawnieniu w zakresie niezbędnym dla celów postępowania sądowego, 

postępowania arbitrażowego lub innych postępowań prawnych wszczętych lub 

toczących się w związku z zawartą Umową, 

f) zostały ujawnione przez Wykonawcę na podstawie pisemnej zgody wydanej przez 

Zamawiającego. 

6. W przypadku konieczności ujawnienia przez Wykonawcę Informacji Poufnych, 

Wykonawca zobowiązuje się przed dokonaniem takiego ujawnienia, o ile to będzie 

prawnie dopuszczalne, niezwłocznie powiadomić Zamawiającego na piśmie 

o istnieniu takiego obowiązku, wskazać podstawę takiego obowiązku, podmiot wobec 

którego takie ujawnienie ma mieć miejsce, listę informacji, które mają podlegać 

takiemu ujawnieniu oraz podjąć starania, w celu uzyskania od podmiotu, któremu ma 

być dokonane ujawnienie, zapewnienia należytej ochrony ujawnionych informacji, 

w tym między innymi Wykonawca jest zobowiązana poinformować taki podmiot, 

iż ujawniane informacje stanowią tajemnicę Zamawiającego i podlegają specjalnej 

ochronie. 

 


