Pytania i odpowiedzi cz. I
dot. zapytania ofertowego Nr 09/02/02.03.03.POIR/2021 z dn. 11.12.2021 r. dotyczącego
organizacji udziału PKB w targach BUDMA 2022 w ramach Polskiego Klastra Budowlanego
objętych wsparciem w ramach realizacji Projektu: „SHOW YOURSELF- polskie produkty budowlane
na arenie międzynarodowej- II edycja” o numerze POIR.02.03.03-20-0001/18 realizowanego
w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, Poddziałanie 2.3.3 Umiędzynarodowienie
Krajowych Klastrów Kluczowych.
Pytanie 1. Prośba o wyjaśnienie zapisu w umowie par.6 pkt. Ust. 1- 4 czy należy zapis rozumieć, że
w wymienionych przypadkach nie będą Państwo partycypowali w zwrocie poniesionych kosztów?
Tak rozumiem ten zapis, a przy współpracy biznesowej jest on sprzeczny z dobrymi obyczajami.
Pytanie czy może on zostać zmieniony lub wykluczony z umowy ponieważ w takiej formie nie
możemy go przyjąć.
Zgodnie z powyższym zapisem: „Wykonawca przejmuje na siebie odpowiedzialność również za
niewykonanie lub nienależyte wykonanie niniejszej umowy, będące następstwem okoliczności, za które
nie ponosi odpowiedzialności, tj. z powodu:
1) odwołania lub zmiany terminu Budma 2022 przez organizatora,
2) nieodbycia się lub zmiany terminu Budma 2022 z każdej innej przyczyny nieleżącej po stronie
Zamawiającego,
3) ograniczeń lub zakazów w ruchu lotniczym, morskim lub lądowym, w tym odwołania lotów przez
przewoźnika,
4) braku możliwości wzięci udziału w wydarzeniu uczestników wyznaczonych do wzięcia udziału
w targach, z uwagi na objęcie tych osób obowiązkową izolacją, obowiązkową kwarantanną lub
hospitalizacją”.
Wykonawca składając ofertę na realizację przedmiotowego zamówienia, ponosi ryzyko niewykonania
lub nienależytego wykonania niniejszej umowy z powyższych przyczyn. Wykonawcy nie będzie
przysługiwać roszczenie o zapłatę wynagrodzenia, jak również żadne inne roszczenia, w szczególności
o zwrot poniesionych kosztów, w przypadku ziszczenia się którejkolwiek z wyżej wymienionych
przyczyn. Wykonawca składając ofertę musi wziąć pod uwagę ryzyka wynikające z treści umowy
i odpowiednio zabezpieczyć swoje interesy, w szczególności poprzez odpowiednie skalkulowanie
ceny ofertowej. Swoboda kontraktowania sprowadza się do możliwości rozszerzenia
odpowiedzialności Wykonawcy o przypadki, będące następstwem okoliczności, za które Wykonawca
nie ponosi odpowiedzialności. Zamawiający nie dokonuje zmiany przedmiotowego zapisu Wzoru
umowy.

