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Lublin, dnia 8  lipca 2020 r. 

Nr sprawy KP-272-PNK-69/2020 -310 

 

Wykonawcy zainteresowani postępowaniem 

 

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. 

Świadczenie dostępu do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki Lubelskiej. 

 

 

WYJAŚNIENIA ORAZ ZMIANA TREŚCI SIWZ (1) 

 

 

Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ust. 2 oraz 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (Dz. U. 2019 r., poz. 1843 ze zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” dokonuje wyjaśnień treści SIWZ poprzez 

udzielenie odpowiedzi na złożone zapytania bez ujawniania ich źródła oraz dokonuje zmiany treści SIWZ: 

 

Pytanie nr 1:  

Czy pracownicy Zamawiającego wyrażają zgodę na korzystanie z usług sportowo – rekreacyjnych, których realizacja 

odbywa się przy użyciu ich telefonów komórkowych, bądź też weryfikację danych biometrycznych (tj. odcisków palców 

uczestników czy też rozkład tzw. minucji itp.)? 

Jako, że beneficjentem przedmiotu zamówienia mają być pracownicy Zamawiającego prosimy o informację, czy 

wyrażają oni chęć na korzystanie z takich usług, jeśli obłożone są one koniecznością każdorazowego zabierania ze sobą 

do obiektu sportowo – rekreacyjnego telefonu komórkowego, na podstawie którego dokonywana jest obligatoryjna 

weryfikacja i rejestracja Użytkownika w obiekcie. 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie wyraża zgody na korzystanie przez pracowników z usług sportowo – rekreacyjnych, których 

realizacja odbywa się przy użyciu ich telefonów komórkowych, bądź też weryfikację danych biometrycznych.  

 

Pytanie nr 2: 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę postanowienia § 2 ust. 3 Umowy w ten sposób, aby udostępnienie 

Użytkownikom Programu nastąpiło za pośrednictwem Zamawiającego? 

Obecny zapis zawarty w § 1 ust. 1 projektu Umowy, wymusza na Wykonawcy obowiązek bezpośredniego 

poinformowania Użytkowników o Programie w terminie 7 dni licząc od daty podpisania Umowy. Zdaniem Wykonawcy 

jest to zobowiązanie niewykonalne technicznie, a brak jego spełnienia jest zagrożony karą umowną określoną w § 7 ust. 

1 pkt b). Wykonawca nie ma fizycznej możliwość udostępnić Użytkownikom Programu ponieważ nie posiada ich 

adresów mailowych, numerów telefonów lub innego sposobu bezpośredniego kontakt, jednocześnie też nie ma 

formalnej zgody na bezpośredni kontakt do Użytkowników z uwagi na ograniczenia wynikające z przepisów o ochronie 

danych osobowych oraz sposobach bezpośredniej komunikacji w celach handlowych. Zdaniem Wykonawcy, to 

Zamawiający po zaakceptowaniu ostatecznego Programu powinien poinformować swoich Użytkowników o tymże 

Programie, ewentualnie Wykonawca prześle Program do przedstawiciela Zamawiającego wskazanego w § 11 ust.1 

Umowy, a ten przekaże Program dalej do Użytkowników. W innym przypadku, tak jak wskazano powyżej, Wykonawca 

nie jest w stanie zrealizować przedmiotowego zobowiązania, czym z automatu naraża się na odpowiedzialność z tytułu 

kar umownych. 

Jednocześnie, jeżeli Zamawiający przychyli się do prośby Wykonawcy w tym aspekcie, Wykonawca zwraca się z prośbą 

o dodanie podobnego odniesienia do treści postanowienia § 11 ust. 5, gdzie zawiadomienie Użytkowników o zmianie 

Programu nastąpić będzie mogło za pośrednictwem Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę postanowienia § 2 ust. 3 Umowy w ten sposób, aby udostępnienie 

Użytkownikom Programu nastąpiło za pośrednictwem Zamawiającego w sposób zwyczajowo przyjęty przez 

Zamawiającego – za pośrednictwem strony internetowej Zamawiającego - zakładka PRACOWNICY -> Sekcja 

Spraw Socjalno-Bytowych Pracowników PL. 
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W związku z powyższym § 2 ust. 3 Wzoru umowy zmienia brzmienie: 

„Wykonawca udostępni Zamawiającemu, zaakceptowany przez Zamawiającego Program, w terminie 7 dni od  

dnia zawarcia Umowy, zaś Zamawiający opublikuje go w sposób zwyczajowo przyjęty dla spraw socjalnych – na  

stronie internetowej Zamawiającego” .  

 

Pytanie nr 3: 

Czy Zamawiający zgadza się na doprecyzowanie zapisów Umowy dotyczących kar umownych, określonych w § 7 ust. 1 

pkt d)-f), poprzez wskazanie, iż Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z uprawnienia do żądania zapłaty 

kary umownej, dopiero po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego terminu na naprawę naruszenia 

umowy i bezskutecznym upływie tego terminu? 

W ocenie Wykonawcy, obowiązek Wykonawca powinien mieć możliwość i czas na reakcję w sytuacji, kiedy doszło do 

zaniedbań przy wykonywaniu Umowy, jakim jest zmniejszenie liczy dostępnych obiektów. Standardem rynkowym jest 

wyznaczanie Wykonawcom dodatkowego terminu na naprawę naruszenia i dopiero po bezskutecznym upływie 

dodatkowego terminu Zamawiający będzie mógł skorzystać z przysługujących mu uprawnień, które są bardzo 

dolegliwe dla Wykonawcy, stąd prośba Wykonawcy o zmianę wskazanego w pytaniu postanowienia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy we wnioskowanym zakresie. 

 

Pytanie nr 4: 

Czy Zamawiający zgadza się na dodanie zapisu do Umowy, na podstawie którego, Wykonawca będzie zwolniony 

z odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy, w tym zapłatę kar umownych w wyniku 

działania siły wyższej, na którą składać się będzie między innymi ogłoszenie stanu epidemii lub stanu zagrożenia 

epidemicznego w Polsce, pomimo, iż nie zostaną spełnione przesłanki do zawieszenia umowy na podstawie 

postanowień § 9 ust. 5 Umowy? 

Dotychczasowe postawienia Umowy w § 9 ust. 5 zwalniają z odpowiedzialności Wykonawcę, jeżeli dojdzie do 

zawieszenia wykonania Umowy w wyniki ogłoszenia stanu epidemii w Polsce i tym samym liczba dostępnych obiektów 

na terenie aglomeracji Lublin-Świdnik spadnie poniżej 40. Wykonawca nie jest jednak chroniony w sytuacji, kiedy 

liczba dostępnych obiektów spadnie o 3 lub 6 lub 9, ale nie przekroczy poziomu poniżej 40 i tym samym nie dojdzie do 

zawieszenia wykonania umowy, ale spadek liczby obiektów będzie wynikiem ograniczeń nałożonych przez organy 

państwowe lub samorządowe w związku z panującą w Polsce epidemią. Np. może okazać się, że nastąpi zamknięcie 

tylko i wyłącznie obiektów basenowych lub saun i grot solnych, przez co liczba dostępnych obiektów zmniejszy się, ale 

nie spadnie poniżej 40 i tym samym umowa nie ulegnie zawieszeniu. W takiej sytuacji Wykonawca będzie ponosił 

odpowiedzialność z tytułu kar umownych wobec Zamawiającego, pomimo, iż uchybienie Umowy nastąpi w wyniku 

działań organów państwa, a nie Wykonawcy. Stąd prośba o doprecyzowanie w tym zakresie postanowień Umowy.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy we wnioskowanym zakresie. W ocenie Zamawiającego  

regulacje zawieszenia Umowy z uwagi na ograniczenia w związku z ogłoszeniem stanu epidemii lub stanu 

zagrożenia epidemicznego są precyzyjne i wystarczająco zabezpieczają interes obu stron. 

 

Pytanie nr 5: 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę treści § 8 Umowy poprzez usunięcie zapisów odnoszących się do art. 31 Ustawy 

o ochronie danych osobowych oraz odnoszących się do przepisów RODO „po rozpoczęciu jego stosowania”? 

Art. 31 Ustawy o ochronie danych osobowych nie ma mocy obowiązującej po wejściu w życie przepisów 

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 (RODO) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1). Podobnie jak zbędne są zapisy, które 

mówią o planowanym wejściu w życie RODO, kiedy przedmiotowe Rozporządzenie już obowiązuje w Polsce. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na usunięcie zapisów odnoszących się do art. 31 Ustawy o ochronie danych 

osobowych. 
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Pytanie nr 6: 

Czy Zamawiający zgadza się na zmianę zapisów Umowy dotyczących odstąpienia od Umowy określonego w § 9 ust. 2 

lub 3 poprzez wskazanie, iż Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy 

dopiero po wyznaczeniu Wykonawcy dodatkowego 14-dniowego terminu na naprawę lub zaniechanie naruszeń 

umowy i bezskutecznym upływie tego terminu? 

W ocenie Wykonawcy, obowiązek Wykonawca powinien mieć możliwość i czas na reakcję w sytuacji, kiedy doszło do 

zaniedbań przy wykonywaniu Umowy. Powszechnie stosowanym prawem jest wyznaczanie Wykonawcom 

dodatkowego terminu na naprawę naruszenia i dopiero po bezskutecznym upływie dodatkowego terminu 

Zamawiający będzie mógł skorzystać z przysługujących mu uprawnień, które są bardzo dolegliwe dla Wykonawcy. 

Prawo odstąpienia od Umowy powinno być wykonywane jako ostateczność, a nie pierwsza reakcja strony na 

uchybienia partnera, stąd prośba Wykonawcy o zmianę wskazanego w pytaniu postanowienia. Brak dostępu przez 

bardzo krótki okres czasu, jakim jest termin 24 godzin, do jednego tylko obiektu np. basenu z uwagi na awarię lub 

przeciwwskazania SANEPID-u nie powinien, zdaniem Wykonawcy być podstawą do odstąpienia od całej Umowy. 

Wykonawca nie ma wpływu na takie okoliczności, które są całkowicie poza kontrolą Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę umowy we wnioskowanym zakresie. 

 

Ponadto Zamawiający informuje o następujących modyfikacjach treści Załącznika nr 5 do SIWZ – Wzór umowy: 

1. Zamawiający nadał numerację w § 8 Wzoru umowy, 

2. W § 8 ust. 1 pkt b Wzoru umowy słowo powierzenia zostało zastąpione słowem przekazania oraz ust. 5 – 

zmienił numer na ust. 6. 

3. W § 8 ust. 6 Wzoru umowy słowo powierza zostało zastąpione słowem przekazuje. 

 

W związku z powyższym zmianie ulega termin składania i otwarcia ofert: 

Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: SIWZ – rozdział 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA  I OTWARCIA OFERT, 

pkt 1 oraz pkt 5: 

1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego: 

Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5; 

w terminie do dnia 14 lipca 2020 r. do godz. 12:00. 

5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 14 lipca 2020 r. o godz. 12:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5. 

 

W związku z powyższym koperta powinna być oznakowana: 

Nazwa i adres Wykonawcy  

nr tel. i adresu e-mail 

Politechnika Lubelska 

Biuro Zamówień Publicznych 

ul. Nadbystrzycka 40A, pokój nr 5 

20-618 Lublin  

 

Oferta w postępowaniu Nr KP-272-PNK-52/2020  

na Świadczenie dostępu do korzystania z usług rekreacyjno-sportowych dla pracowników Politechniki 

Lubelskiej 

Nie otwierać przed dniem 14 lipca 2020 r. godz. 12:15. 

Zamawiający wprowadza również adekwatne zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu. 

Załączniki: 

1) Załącznik nr 5 do SIWZ – Wzór umowy ZAKTUALIZOWANY 

 

                     Podpisano 

    Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej 

              /-/  mgr Agnieszka Kluska 
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