Odpowiedzi na pytania zgłoszone w dniu 15 kwietnia 2022 r.
(pisownia pytań oryginalna)
Pytania oferenta #4
Nr

Pytanie

Odpowiedź

1

Prosimy o informację, czy w świetle wymogów rozporządzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE, L 119, z dnia 4 maja 2016 r.),
wymagane jest wciąż od Oferenta wypełnienie kolumny „Osoba oraz kontakt do niej,
będąca pracownikiem klienta, mogąca potwierdzić świadczenie usługi” w Załączniku
nr 6 do Zaproszenia – Wykaz ważniejszych klientów.

Poprosimy o podanie kontaktu do klientów bez uwzględniania danych
osobowych konkretnych pracowników/przedstawicieli takich spółek.

2

Czy dopuszczają Państwo możliwość zaangażowania podwykonawców, którzy
stanowiliby tzw. ekspertów zewnętrznych?

Co do zasady – dopuszczamy, prosimy jednak o zaznaczenie tego faktu w
ofercie.
Przez osobiste wykonanie zamówienia przez Oferenta rozumiemy, że to
spółka Oferenta wystawi (będzie podpisana na dokumencie)
sprawozdanie z badania, raport z przeglądu lub inny właściwy dokument.
Wsparcie przez inne firmy sieci lub podwykonawców może być
świadczone
pod
warunkiem
ponoszenia
przez
Oferenta
odpowiedzialności za te podmioty, zachowania niezależności, wymogów
poufności, przepisów RODO i innych warunków umownych określonych
przez Zamawiającego z Oferentem.

3

Czy wynagrodzenie w sekcji „Usługi poświadczające dotyczące funduszy
inwestycyjnych” (wiersz 385 i 386) w Załącznik nr 5 - Wzór oferty cenowej powinno być
zaprezentowane za jeden fundusz lub subfundusz w przypadku funduszy
parasolowych (cena jednostkowa)?

Wynagrodzenie winno być zaprezentowane dla każdego funduszu lub
subfunduszu z osobna.

4

Czy wynagrodzenie za usługę dla PZU S.A. wskazaną w Załączniku nr 5 - Wzór oferty
cenowej w kolumnie C Nazwa dokumentu „Śródroczne skonsolidowane raporty
finansowe Grupy PZU wg MSSF, zawierające śródroczne sprawozdania finansowe PZU
SA wg PSR (łącznie z przeglądem pakietów konsolidacyjnych jednostek podlegających

Wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie śródrocznych raportów finansowych
sporządzanych na 30 czerwca danego roku (czyli półrocznych raportów
finansowych), przy czym nie jest przewidziane już żadne dodatkowe
wynagrodzenie z tytułu przeglądu pakietów jednostek podlegających

Pytanie

Odpowiedź

konsolidacji)” (wiersz 6) ma obejmować także wynagrodzenie za przegląd
śródrocznych pakietów konsolidacyjnych spółek objętych konsolidacją? Czy
wynagrodzenie to dotyczy wyłącznie śródrocznych raportów finansowych
sporządzanych na 30 czerwca danego roku (czyli półrocznych raportów finansowych)?

konsolidacji, niezależnie od tego kto miałby być płatnikiem takiego
wynagrodzenia – PZU SA czy jednostka sporządzająca pakiet
konsolidacyjny. Na temat pakietów konsolidacyjnych nie są wydawane
żadne dokumenty do Zamawiającego, a weryfikacja pakietów
konsolidacyjnych pozostaje w gestii firmy audytorskiej i jej procedur.

5

Czy wynagrodzenie wskazane dla jednostek zależnych wchodzących w skład Grupy
Kapitałowej PZU wskazana w Załączniku nr 5 - Wzór oferty cenowej w kolumnie C
Nazwa dokumentu „Pakiety konsolidacyjne sporządzone zgodnie z MSSF” (np. wiersz
14, 17) dotyczy wyłącznie usługi badania rocznych pakietów konsolidacyjnych spółek i
nie obejmuje przeglądu śródrocznych pakietów konsolidacyjnych spółek?

Potwierdzamy - w powiązaniu z odpowiedzią na pytanie powyżej.
Wskazane wynagrodzenie dotyczy wyłącznie usługi badania rocznych
pakietów konsolidacyjnych jednostek (bo mogą być to także
konsolidowane fundusze inwestycyjne i TUW PZUW) i nie obejmuje
przeglądu śródrocznych pakietów konsolidacyjnych jednostek.

6

Czy usługa dla PRJSC IC PZU Ukraine, PRJSC IC PZU Ukraine Life Insurance i SOS
SERVICE Ukraine, LLC. wskazana w Załączniku nr 5 - Wzór oferty cenowej w kolumnie C
Nazwa dokumentu „Tłumaczenie raportu jednostkowego na jęz.angielski” (wiersz 31,
34, 36) oznacza tłumaczenie sprawozdań finansowych ww. spółek z języka
ukraińskiego na język na angielski? Prosimy o potwierdzenie.

Tak, potwierdzamy, przedmiotem usługi jest tłumaczenie z języka
ukraińskiego na język angielski, przy czym tłumaczenie obejmuje
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z badania wydawanym
przez firmę audytorską.

Nr

Odpowiedzi na pytania zgłoszone w dniu 15 kwietnia 2022 r.
(pisownia pytań oryginalna)
Pytania oferenta #2
Nr

Zapytanie

Odpowiedź

Pytania dotyczące Lietuvos Draudimas AB; AB PZU Lietuva Gyvybes Draudimas i AAS BALTA
1

Jak zorganizowana jest działalność Grupy PZU w krajach bałtyckich, tzn. jaki rodzaj działalności
(działalność życiowa / majątkowa / reasekuracja czynna / reasekuracja bierna) prowadzona przez którą
jednostkę, w którym kraju?

Lietuvos draudimas AB z/s w Wilnie (Litwa) wraz z AB
„Lietuvos draudimas“ Estonian branch (Estonia)
– ubezpieczenia non-life
UAB PZU Lietuva gyvybes draudimas z/s w Wilnie (Litwa)
– ubezpieczenia na życie
AAS BALTA z/s w Rydze (Łotwa) – ubezpieczenia non-life.
Właściwe informacje są przedstawione w rocznym
skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy PZU
za 2021 rok, tłumaczenie dostępne pod linkiem:
https://www.pzu.pl/en/investorrelations/reports?queries%5Byear%5D=2021&queries%5
BreportTypes%5D=annual

2

Jak zorganizowana jest działalność wyżej wymienionych firm i oddziałów w krajach bałtyckich, z
uwzględnieniem tego, co jest, a co nie jest scentralizowane pod względem działań i kluczowych
procesów, a także najważniejszych systemów informatycznych (w tym w szczególności zarządzanie
księgami pomocniczymi i księgą główną, procesy typu reasekuracja, kalkulacja płac, zarządzanie i
wycena inwestycji, funkcje aktuarialne)?

Spółki działają jako odrębne podmioty prawne. Każda
spółka jest samodzielna we wskazanych kluczowych
procesach i systemach IT.
Jedynie wspólne:
- IT jest wspólnie zorganizowane (wspólne zasoby) dla
Lietuvos draudimas AB i UAB PZU Lietuva gyvybes
draudimas,
- zarządzanie aktywami – UAB PZU Lietuva gyvybes
draudimas, AAS BALTA (trwają prace nad dołączeniem
Lietuvos draudimas AB) via TFI PZU.

3

Jakie są najbardziej prawdopodobne zmiany w działalności i strukturze Grupy w krajach bałtyckich do
2024 roku (np. czy planowana jest integracja poszczególnych historycznych biznesów, spółek, znaczące

Nie udzielamy takich informacji.

zmiany w systemach IT i kluczowych procesach itp.)
4

Na ile spójne są zasady rachunkowości i ich kluczowe obszary pomiędzy poszczególnymi spółkami i
oddziałami?

Zasady rachunkowości są spójne dla Grupy PZU dla
potrzeb
sprawozdawczości
na
poziomie
skonsolidowanym.

5

Analogicznie – na ile zharmonizowana jest metodologia, modele itp. obliczeń aktuarialnych i w jaki
sposób zorganizowana jest praca aktuariuszy?

Każdy podmiot ma niezależne zespoły aktuarialne.

6

W jaki sposób obecni audytorzy koordynują swoją pracę pomiędzy poszczególnymi podmiotami
bałtyckimi - czy istnieje jeden centralny zespół badający wszystkie spółki, czy też są to dwa oddzielne
zespoły?

Nie udzielamy takich informacji.

Pozostałe pytania
7

Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Wykaz ważniejszych klientów, wymaga wskazania „Osoby oraz
kontaktu do niej, będącej pracownikiem klienta, mogącej potwierdzić świadczenie usługi”. Są to dane
osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Przetwarzanie takich danych osobowych
możliwe będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Czy wobec braku podstawy prawnej
przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. a RODO pozostawienie przez oferenta kolumny przeznaczonej do
wypełnienia takimi danymi pustej, zostanie uznane przez Zamawiającego za okoliczność
uzasadniającą odrzucenie oferty?

Poprosimy o podanie kontaktu do klientów bez
uwzględniania
danych
osobowych
konkretnych
pracowników/przedstawicieli takich spółek.

8

Załącznik nr 6 do Zaproszenia – Wykaz ważniejszych klientów, wymaga wskazania „Osoby oraz
kontaktu do niej, będącej pracownikiem klienta, mogącej potwierdzić świadczenie usługi”. Są to dane
osobowe podlegające ochronie zgodnie z przepisami RODO. Przetwarzanie takich danych osobowych
możliwe będzie wyłącznie za zgodą osoby, której dane dotyczą. Czy wobec braku podstawy prawnej
przetwarzania z art. 6 ust. 1 lit. a RODO pozostawienie przez oferenta kolumny przeznaczonej do
wypełnienia takimi danymi pustej, zostanie uznane przez Zamawiającego za okoliczność
uzasadniającą odrzucenie oferty?

Poprosimy o podanie kontaktu do klientów bez
uwzględniania
danych
osobowych
konkretnych
pracowników/przedstawicieli takich spółek.

9

a

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę brzmienia poniższych punktów z SIWZ:
Brzmienie z SIWZ

Proponowana zmiana

Komentarz

Odpowiedź

Załącznik nr 1 do Zaproszenia –
Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia –
Formularz ofertowy

2)
oświadczamy,
że
cena
przedmiotu zamówienia podana w
pkt 1 zawiera wszystkie koszty

2) oświadczamy, że cena przedmiotu
zamówienia podana w pkt 1 zawiera
wszystkie
koszty
wykonania

Mając na uwadze art. 80 ust.2
Ustawy o biegłych rewidentach
Oferent powinien mieć możliwość
odzwierciedlenia w wynagrodzeniu
rzeczywistej, a nie szacunkowej

Nie przewidujemy takiej możliwości,
jednocześnie przytaczamy odpowiedź
udzieloną na pytania Oferenta #1:
„Oferta powinna uwzględniać w
cenach wszystkie znane planowane

9

b

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę brzmienia poniższych punktów z SIWZ:
Brzmienie z SIWZ

Proponowana zmiana

Komentarz

Odpowiedź

wykonania zamówienia jakie ponosi
Zamawiający, w tym ewentualnego
ryzyka wynikającego z okoliczności,
których nie można było przewidzieć
w
chwili zawierania
umowy,
uwzględnia wszystkie dodatkowe
opłaty jakie ponosi Zamawiający i
będzie podlegała rewaloryzacji
przez czas trwania umowy w sposób
opisany w punkcie X.4 Zaproszenia
do złożenia oferty;

zamówienia
jakie
ponosi
Zamawiający, przy czym koszt
wykonania
zamówienia
został
oszacowany na podstawie aktualnie
dostępnych
informacji,
w
szczególności obowiązującego stanu
prawnego, standardów lub polityk
rachunkowości, struktury Grupy i
skali działalności Spółki oraz Grupy
aktualnej na moment złożenia oferty
oraz przy założeniu, że dostarczona
dokumentacja audytowa będzie
wystarczająca i wiarygodna, a osoby
wyznaczone do kontaktu będą
dostępne. Ponadto, uwzględnia ona
wszystkie dodatkowe opłaty jakie
ponosi Zamawiający
i będzie
podlegała rewaloryzacji przez czas
trwania umowy w sposób opisany w
punkcie X.4 Zaproszenia do złożenia
oferty Wszelkie ewentualne zmiany
wynagrodzenia i harmonogramu
prac zostaną oddzielnie uzgodnione
pomiędzy
Zamawiającym
a
Zleceniobiorcom;

pracochłonności
oraz
stopnia
złożoności prac. Dodatkowo tak
sformułowane oświadczenie nie
uwzględnia kosztów zwiększonej
pracochłonności
wynikającej
z
potencjalnej zmiany przepisów czy
standardów. Biorąc pod uwagę
wynikające
z
postępowania
zawarcie umowy na okres 5 lat nie
jesteśmy w stanie stwierdzić, że
wskazane zmiany w przepisach czy
standardach nie będą miały
miejsca.

zmiany w legislacji i wynikających z
tego wymogach, dotyczące okresu
objętego ofertą.
Przedmiotem przyszłej renegocjacji
mogą być:
- istotne zmiany w zakresie i wielkości
prowadzonej przez Grupę PZU
działalności wykraczające poza wzrost
organiczny, w tym istotne zmiany
składu Grupy PZU,
-zmiany
wynikające
z
nowych
wymogów prawnych, nieznanych i
nieprzewidywanych na datę składania
oferty.
Istotny poziom zmian w składzie Grupy
powinien korespondować z istotnością
określaną przez firmę audytorską w
swoim badaniu.”

Załącznik nr 1 do Zaproszenia –
Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia –
Formularz ofertowy

4) oświadczamy, że zobowiązujemy
się do wykonania umowy z
najwyższą starannością wynikającą
z
zawodowego
charakteru

4) oświadczamy, że zobowiązujemy
się do wykonania umowy z należytą
starannością
wynikającą
z
zawodowego
charakteru

Najwyższa staranność nie jest
określona w przepisach prawa i
może
stanowić
problem
interpretacyjny pomiędzy stronami.
Natomiast należyta staranność
określona jest w art. 355 § 2
kodeksu cywilnego i szeroko

Zwracamy
również
uwagę
na
mechanizm automatycznej indeksacji
wynagrodzenia
o
wskaźniki
średniorocznej inflacji CPI.

Odpowiedź identyczna jak udzielona
Oferentowi #3:
„Zamawiający nie wyraża zgody na
przedmiotową zmianę. Oferent jest
zobowiązany
do
najwyższej
staranności działania profesjonalisty
właściwej
dla
czołowych
firm

9

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę brzmienia poniższych punktów z SIWZ:
Brzmienie z SIWZ
świadczonych usług, zgodnie
najlepszą
swoją
wiedzą
posiadanymi kwalifikacjami;

c

d

Proponowana zmiana
z
i

świadczonych usług, zgodnie
najlepszą
swoją
wiedzą
posiadanymi kwalifikacjami;

Komentarz
z
i

Załącznik nr 1 do Zaproszenia –
Formularz ofertowy

Załącznik nr 1 do Zaproszenia –
Formularz ofertowy

5)
oświadczamy,
że
zapoznaliśmy się z Zaproszeniem i
nie wnosimy do jego zapisów
zastrzeżeń oraz że zdobyliśmy
wszystkie konieczne informacje do
przygotowania oferty;

5) oświadczamy, że zapoznaliśmy
się z Zaproszeniem i wnosimy do
jego zapisów zastrzeżenia zgodnie z
załącznikiem nr … do oferty oraz że
zdobyliśmy wszystkie konieczne
informacje
do
przygotowania
oferty;

Załącznik nr 2 do Zaproszenia –
Oświadczenie
o
spełnianiu
warunków

Załącznik nr 2 do Zaproszenia –
Oświadczenie
o
spełnianiu
warunków

10) 5) Naruszenie przez [Partnera
Biznesowego]
standardów
antykorupcyjnych
określonych
przez Spółkę może być uznane za
naruszenie
postanowień
umownych i stanowić podstawę
rozwiązania umowy.

10) 5) Naruszenie przez [Partnera
Biznesowego] obowiązujących go
przepisów antykorupcyjnych może
być
uznane
za
naruszenie
postanowień
umownych
i
stanowić podstawę rozwiązania
umowy.

wyrażam zgodę
nie wyrażam zgody

Odpowiedź

omówiona w orzecznictwie.

świadczących usługi audytorskie na
rynku polskim.”

Wynika
m.in.
zaproponowanych
załącznika 1

ze
zmian
powyżej
do

Nie przewidujemy takiej możliwości,
wynika to z odpowiedzi powyżej.

Oświadczenie
nie
dotyczy
przepisów prawa tylko standardów
opracowanych
przez
badaną
jednostkę. Biorąc pod uwagę
niezależność audytora w naszej
opinii
tak
sformułowane
oświadczenie jest niepoprawne i
nie
może
być
przez
nas
zaakceptowane.
Dlatego
proponujemy
przeformułowanie
odnoszące się do przepisów prawa.

Odpowiedź identyczna jak udzielona
Oferentowi #3:
„Wskazane standardy PZU SA są
ogólnie i uniwersalne w stosowaniu,
nie powinny powodować wątpliwości
podmiotów,
które
chcą
współpracować z PZU SA.
W przypadku odmowy akceptacji
przedmiotowego zapisu Oświadczenia,
Zamawiający ma prawo odrzucenia
oferty złożonej w formie niezgodnej z
wymogami Zaproszenia (zgodnie z
punktem VII.1.9 Zaproszenia, Oferent
zobowiązany jest dołączyć do oferty
podpisane oświadczenie o spełnieniu
warunków, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do Zaproszenia).”

Ponadto zwracamy uwagę, że
Ustawa o rachunkowości wskazuje
określone sytuacje, kiedy umowa o
badanie może zostać rozwiązania, a
skoro fragment dotyczy takich
okoliczności, to uważamy, że
powinien odnosić się do przepisów

9

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę brzmienia poniższych punktów z SIWZ:
Brzmienie z SIWZ

Proponowana zmiana

Komentarz

Odpowiedź

obowiązującego prawa.

e

f

Załącznik nr 3 do Zaproszenia –
Potwierdzenie założeń ogólnych do
Oferty
i
opis
przedmiotu
postępowania

Załącznik nr 3 do Zaproszenia –
Potwierdzenie założeń ogólnych do
Oferty
i
opis
przedmiotu
postępowania

19) Oferent zobowiąże się do
wykonania umowy z najwyższą
starannością, zobowiązując się do
zachowania
w
tajemnicy
wszystkich informacji finansowych
i innych uzyskanych w trakcie prac,
wyjąwszy
informacje,
które
zostaną
ujawnione
nieograniczonemu kręgowi osób
przez jednostki Grupy PZU lub inne
podmioty, za które Oferent nie
ponosi odpowiedzialności.

19) Oferent zobowiąże się do
wykonania umowy z należytą
starannością, zobowiązując się do
zachowania w tajemnicy wszystkich
informacji finansowych i innych
uzyskanych
w
trakcie
prac,
wyjąwszy informacje, które zostaną
ujawnione
nieograniczonemu
kręgowi osób przez jednostki Grupy
PZU lub inne podmioty, za które
Oferent
nie
ponosi
odpowiedzialności.

Załącznik nr 3 do Zaproszenia –
Potwierdzenie założeń ogólnych do
Oferty
i
opis
przedmiotu
postępowania

Załącznik nr 3 do Zaproszenia –
Potwierdzenie założeń ogólnych do
Oferty
i
opis
przedmiotu
postępowania

20) Oferent zobowiąże się w
umowie,
pod
rygorem
kar
umownych,
do
zapewnienia
terminowości świadczonych usług:

20) Oferent zobowiąże się w
umowie,
pod
rygorem
kar
umownych,
do
zapewnienia
terminowości świadczonych usług:

a) jeżeli z przyczyn, za które
wyłącznej odpowiedzialności nie
ponosi badana jednostka lub nie

a) jeżeli z przyczyn, za które
wyłączną
odpowiedzialność
ponosi Oferent nastąpi opóźnienie

Najwyższa staranność nie jest
określona w przepisach prawa i
może
stanowić
problem
interpretacyjny pomiędzy stronami.
Natomiast należyta staranność
określona jest w art. 355 § 2
kodeksu cywilnego i szeroko
omówiona w orzecznictwie.

Patrz odpowiedź w punkcie b).

Kary umowne w umowie audytowej
nie są dopuszczalne, zwłaszcza za
nieterminowość, która nie zawsze
leży po stronie audytora. Szybkość
przeprowadzenia
badania
jest
uzależniona od współpracy po
stronie
badanego
podmiotu,
kluczowe
jest
prawidłowe
przeprowadzenie badania, a nie
jego czas.

Nie widzimy możliwości takiej zmiany
mając
na
uwadze
przedmiot
realizowanych prac – wydanie
sprawozdania z badania sprawozdania
finansowego / raportu z przeglądu
sprawozdania finansowego spółki
notowanej na WGPW i raportującej od
12 lat w reżimie właściwym dla spółek
giełdowych.
W przypadku odmowy akceptacji
przedmiotowego zapisu Oświadczenia,
Zamawiający ma prawo odrzucenia
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Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę brzmienia poniższych punktów z SIWZ:
Brzmienie z SIWZ
zachodzi
udokumentowany
przypadek siły wyższej nastąpi
opóźnienie w realizacji usług,
Oferent
zapłaci
na
rzecz
odpowiedniej
jednostki
karę
umowną w wysokości 0,5 %
wartości
wynagrodzenia
netto
przysługującego za wykonanie usług
niewykonanych w terminie - za
każdy rozpoczęty dzień opóźnienia,

b)
jeżeli
jednostki,
których
sprawozdania podlegają badaniu
poniosą szkodę przewyższającą
wysokość kary umownej, mogą
żądać odszkodowania do wysokości
poniesionej szkody,
c) jednostki, których sprawozdania
podlegają badaniu, na co Oferent
wyraża zgodę, mogą dokonywać
potrącenia
kary
umownej
z
wynagrodzenia płatnego na rzecz
Oferenta.
g

Proponowana zmiana

Komentarz

w realizacji usług, Oferent zapłaci
na rzecz odpowiedniej jednostki
karę umowną w wysokości 0,5 %
wartości wynagrodzenia netto
przysługującego za wykonanie
usług niewykonanych w terminie za
każdy
rozpoczęty
dzień
opóźnienia, jednak nie więcej niż
[…] za wszystkie dni takiego
opóźnienia łącznie

Odpowiedź
oferty złożonej w formie niezgodnej z
wymogami Zaproszenia (zgodnie z
punktem VII.1.9 Zaproszenia, Oferent
zobowiązany jest dołączyć do oferty
podpisane oświadczenie o spełnieniu
warunków, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do Zaproszenia).”

b)
jeżeli
jednostki,
których
sprawozdania podlegają badaniu
poniosą szkodę przewyższającą
wysokość kary umownej, mogą
żądać
odszkodowania
do
wysokości poniesionej szkody, z
zastrzeżeniem limitu całkowitej
odpowiedzialności Oferenta,
c)jednostki, których sprawozdania
podlegają badaniu, na co Oferent
wyraża zgodę, mogą dokonywać
potrącenia kary umownej z
wynagrodzenia płatnego na rzecz
Oferenta.

Załącznik nr 3 do Zaproszenia –
Potwierdzenie założeń ogólnych do
Oferty
i
opis
przedmiotu
postępowania

Załącznik nr 3 do Zaproszenia –
Potwierdzenie założeń ogólnych do
Oferty
i
opis
przedmiotu
postępowania

21) Całkowita odpowiedzialność

21)

Całkowita

odpowiedzialność

Proponujemy dostosowanie do
obowiązujących w naszej firmie
standardów w tego typu umowach.

W przypadku odmowy akceptacji
przedmiotowego zapisu Oświadczenia,
Zamawiający ma prawo odrzucenia
oferty złożonej w formie niezgodnej z
wymogami Zaproszenia (zgodnie z
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h

Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę brzmienia poniższych punktów z SIWZ:
Brzmienie z SIWZ

Proponowana zmiana

Oferenta za szkodę spowodowaną
niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem
zobowiązań
wynikających z umowy, w tym z
tytułu kar umownych (o ile zostały
zastrzeżone),
a
także
odpowiedzialność
za
szkody
wynikające z innych zdarzeń (np.
deliktu), które powstały w wyniku
działania Oferenta oraz osób,
którym
Oferent
powierza
wykonanie czynności, niezależnie
od sposobu spowodowania szkody
i
podstawy
prawnej
odpowiedzialności,
ograniczona
jest do trzykrotnej wartości
łącznego wynagrodzenia netto
wskazanego w umowie;

Oferenta za szkodę spowodowaną
niewykonaniem lub nienależytym
wykonaniem
zobowiązań
wynikających z umowy, w tym z
tytułu kar umownych (o ile zostały
zastrzeżone),
a
także
odpowiedzialność
za
szkody
wynikające z innych zdarzeń (np.
deliktu), które powstały w wyniku
działania Oferenta oraz osób,
którym
Oferent
powierza
wykonanie czynności, niezależnie
od sposobu spowodowania szkody i
podstawy
prawnej
odpowiedzialności,
ograniczona
jest do 150% wartości łącznego
wynagrodzenia netto wskazanego
w umowie;

Załącznik nr 3 do Zaproszenia –
Potwierdzenie założeń ogólnych do
Oferty
i
opis
przedmiotu
postępowania

Załącznik nr 3 do Zaproszenia –
Potwierdzenie założeń ogólnych do
Oferty
i
opis
przedmiotu
postępowania

22) ograniczenia odpowiedzialności
nie stosuje się do:

22) ograniczenia odpowiedzialności
nie stosuje się do:

a) szkód wyrządzonych przez
zleceniobiorcę z winy umyślnej lub
w wyniku rażącego niedbalstwa,

a) szkód wyrządzonych przez
zleceniobiorcę z winy umyślnej,

b) szkód powstałych po stronie
Zamawiającego, a wynikających z
wad prawnych dostarczonych
produktów prac,

Komentarz

b) szkód powstałych po stronie
Zamawiającego, a wynikających z
wad prawnych dostarczonych
produktów prac,
c)

wskutek

zdarzeń,

za

które

Odpowiedź
punktem VII.1.9 Zaproszenia, Oferent
zobowiązany jest dołączyć do oferty
podpisane oświadczenie o spełnieniu
warunków, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do Zaproszenia).

Proponujemy dostosowanie do
obowiązujących w naszej firmie
standardów w tego typu umowach.

W przypadku odmowy akceptacji
przedmiotowego zapisu Oświadczenia,
Zamawiający ma prawo odrzucenia
oferty złożonej w formie niezgodnej z
wymogami Zaproszenia (zgodnie z
punktem VII.1.9 Zaproszenia, Oferent
zobowiązany jest dołączyć do oferty
podpisane oświadczenie o spełnieniu
warunków, wg wzoru stanowiącego
Załącznik nr 2 do Zaproszenia).
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Czy wyrażają Państwo zgodę na zmianę brzmienia poniższych punktów z SIWZ:
Brzmienie z SIWZ
c) szkód powstałych po stronie
Zamawiającego w związku z
naruszeniem przez zleceniobiorcę
zasad przetwarzania lub ochrony
danych osobowych,
d) szkód powstałych po stronie
Zamawiającego w związku z
naruszeniem przez zleceniobiorcę
zobowiązania do zachowania
poufności
e) wskutek zdarzeń, za które
odpowiedzialność nie może zostać
ograniczona zgodnie z przepisami
prawa

Proponowana zmiana
odpowiedzialność nie może zostać
ograniczona zgodnie z przepisami
prawa

Komentarz

Odpowiedź

