
 

 

 
 

                               Warszawa, dnia 08.03.2023 r. 
 

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIA DO ZAPYTANIA OFERTOWEGO 
 
 
 
Znak sprawy: 14/DB/2023 
 
Przedmiot zamówienia publicznego: 
Konserwacje i naprawy urządzeń dźwigowych oraz platform przyschodowych zamontowanych w budynku 
Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie przy al. Niepodległości 208. 
 

Zamawiający informuje, że zmienił termin składania ofert w przedmiotowym postępowaniu 
z dnia 9 marca 2023 r. do godz. 12:00 

na dzień 13 marca 2023 r. do godz. 12:00 
 
 
Pytanie 1: 
Załącznik nr 3 Główne założenia umowy § 2 pkt. 2 c) ".... Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia 
wykonania Usługi podmiotowi trzeciemu i obciążenia Wykonawcy kosztami w wysokości różnicy pomiędzy 
kosztami wynikającymi z realizacji Umowy a realnie poniesionymi kosztami"  
Pytanie: 
To jest sprzeczne z Kodeksem Cywilnym i zasadami współżycia. Zamawiający nie może żądać od 
Wykonawcy zapłaty za naprawę urządzenia, tylko dlatego że otrzymał od innej firmy korzystniejszą ofertę. 
Przecież to doprowadza do tego, że Zamawiający będzie naprawiać urządzenia nie ponosząc kosztów. To 
nie jest przecież usunięcie usterek zaistniałych z winy Wykonawcy.  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Zapis pkt 3) lit c) ma zastosowanie w przypadku trzykrotnie nieakceptowanego kosztorysu 
przedstawionego ze względu na niewprowadzenie zmian jego poszczególnych elementów żądanych w 
wyniku procedury weryfikacji kosztorysu. Tym samym Wykonawca ma 3 możliwości zmian elementów 
kosztorysu wskazanych przez Zamawiającego. W sytuacji braku wprowadzenia żądanych zmian, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do zlecenia wykonania Usługi podmiotowi trzeciemu i obciążenia 
Wykonawcy kosztami różnicy pomiędzy kosztami wynikającymi z realizacji Umowy a realnie poniesionymi 
kosztami. 
Celem tego zapisu jest ograniczenie możliwości nieuzasadnionego zawyżania cen przez Wykonawcę. 
Analizowany zapis nie stoi w sprzeczności z uregulowaniami Kodeksu Cywilnego. 
 
Pytanie 2: 
Załącznik nr 3 Główne założenia umowy § 2 pkt. 3 "...Wykonawca będzie wykonywał w dni robocze w 
godzinach od 7:30 do 16:00 lub w innych terminach i godzinach ustalonych z Zamawiającym, nie wyłączając 
dni ustawowo wolnych od pracy."   
Pytanie: 
Stawki roboczogodziny przy pracach w dni wolne są ustawowo wyższe. Jak to wycenić gdy nie da się 
przewidzieć ile razy Zamawiający zażąda naprawy w dni ustawowo wolne od pracy? 
Odpowiedź Zamawiającego: 
Za pracę w godzinach nadliczbowych pracownikowi przysługuje wynagrodzenie za każdą z 
przepracowanych godzin. Ponadto praca w godzinach nadliczbowych może być rekompensowana 



 

 

dodatkiem do wynagrodzenia albo czasem wolnym. Ostateczna decyzja o formie rekompensaty należy do 
pracodawcy. Wyliczenie globalnej ceny roboczogodziny pozostaje w gestii Wykonawcy. 
 
Pytanie 3: 
Załącznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia pkt. 7.2. 3. b)  "....będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 
dni od daty zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia usterki w terminie nieprzekraczającym 4 
dni od daty zgłoszenia;"  
Pytanie:  
Jak rozumieć ten zapis?  
Odpowiedź Zamawiającego: 
Powyższy zapis jest niezamierzoną omyłką pisarską. 
Prawidłowy zapis powinien brzmieć:  
b) usterki wymagające wymiany (albo naprawy poza siedzibą Zamawiającego) elementu lub urządzenia, 
będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. 
 

W związku powyższym Zamawiający informuje, że dokonał modyfikacji Zapytania ofertowego  
w następującym zakresie: 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 7.2 ppkt 3 lit. b – 
było: 
usterki wymagające wymiany (albo naprawy poza siedzibą Zamawiającego) elementu lub urządzenia, 
będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia Wykonawca zobowiązuje się do 
usunięcia usterki w terminie nieprzekraczającym 4 dni od daty zgłoszenia. 

 
Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego – Opis przedmiotu zamówienia – pkt. 7.2 ppkt 3 lit. b – 
jest: 
usterki wymagające wymiany (albo naprawy poza siedzibą Zamawiającego) elementu lub urządzenia, 
będą usuwane w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia. 

 
 
 

 
z poważaniem 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastępca Dyrektora Departamentu 
Administracyjno-Budżetowego 

Katarzyna Garnys 
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