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Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Modernizacja zapory sieciowej”.
Zamawiający: Gmina Miejska Kraków – Urząd Miasta Krakowa, z siedzibą w Krakowie,
Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków - działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września
2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą” informuje, że w przedmiotowym postępowaniu w dniu 29 czerwca 2022 r. wpłynęło pytanie od Wykonawcy.
Treść pytania, w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedź Zamawiającego znajdują się poniżej.
Pytanie Wykonawcy:
(…) zwraca się z prośbą do Zamawiającego: o dopisanie w umowie paragrafu dotyczącego siły wyższej
rozumianej m.in. jako niedostarczenie przez Producenta urządzeń objętych zakresem oferty w terminie,
ze względu na zaburzenie ciągłości łańcucha dostaw komponentów półprzewodnikowych niezbędnych do
produkcji urządzeń oraz ze względu na częste i nieprzewidywalne zmiany przez producentów terminów
dostaw urządzeń IT. Proponujemy dołożenie w paragrafie 6 umowy punktu 15 o następującej treści:
„Żadna ze Stron nie będzie ponosić odpowiedzialności za opóźnienia spowodowane siłą wyższą. Przez siłę
wyższą rozumie się wszelkie nieprzewidziane zdarzenia powstałe poza kontrolą Stron, których nie mogły
przewidzieć, ani im zapobiec, pomimo dołożenia wszelkich starań, takie jak: katastrofalne działanie sił
przyrody, wojna, strajki generalne, ataki terrorystyczne, akty władzy publicznej, którym nie może
przeciwstawić się jednostka, zaburzenie ciągłości łańcucha dostaw komponentów półprzewodnikowych
niezbędnych do produkcji urządzeń itp. W przypadku siły wyższej Strona dotknięta jej działaniem
niezwłocznie poinformuje pisemnie drugą Stronę. Obie Strony, uzgodnią tryb dalszego postępowania”
Odpowiedź:
Zamawiający, na podstawie art. 137 ust. 1 ustawy wprowadza zmianę SWZ:
− w § 6 wzoru umowy dodaje kolejne ustępy o brzmieniu:
15. Strona nie jest odpowiedzialna za niewykonanie lub nienależyte wykonanie swoich zobowiązań, jeżeli
niewykonanie zostało spowodowane siłą wyższą. Przez siłę wyższą strony rozumieją zdarzenia
o charakterze nadzwyczajnym, niemożliwe do przewidzenia i zapobieżenia w chwili zawarcia umowy,
będące poza kontrolą stron umowy, a w szczególności: działanie sił przyrody, wojnę, strajki, zamieszki,
demonstracje, niepokoje społeczne, awarie w dostawie energii.
16. Strony zobowiązują się do wzajemnego powiadamiania się o zaistnieniu siły wyższej i dokonania
stosownych ustaleń celem wyeliminowania możliwych skutków działania siły wyższej.
Powiadomienia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, należy dokonać pisemnie lub w inny dostępny
sposób, niezwłocznie po fakcie wystąpienia siły wyższej. Do powiadomienia należy dołączyć dowody
na poparcie zaistnienia siły wyższej.
17. W przypadku braku zawiadomienia zarówno o zaistnieniu jak i o ustaniu okoliczności siły wyższej, jak
również nieprzedstawienia dowodów, o których mowa w ust. 16, ustęp 15 niniejszego paragrafu nie
ma zastosowania.
− w § 9 ust. 2. wzoru umowy dodaje pkt 6) o brzmieniu:
6) potrzeby zmiany terminów realizacji Umowy z przyczyn niezależnych od Stron, jak również z przyczyn
których Strony, działając z należytą starannością nie były w stanie przewidzieć. Przedłużenie terminu

może nastąpić o czas niezbędny do wykonania właściwego zakresu przedmiotu Umowy, jednak nie dłużej
niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie przedmiotu Umowy. Zmiana terminu
Umowy może być związana ze zmianą innych relewantnych zapisów Umowy.
Pozostałe zapisy SWZ nie ulegają zmianie.
z up. PREZYDENTA MIASTA
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