
Kraków, dnia 20.11.2017 roku 
 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA WYKONAWCY 
 
Pytanie nr 1 
 

Zamawiający w pkt 3 zapytania ofertowego wymaga posiadania niezbędnej wiedzy  
i doświadczenia oraz dostarczenia odpowiednich dokumentów. Wykonawca zwraca  
się z pytaniem czy w celu spełnienia tego wymogu Wykonawca może posłużyć  
się podwykonawcą poprzez udostępnienie jego potencjału do realizacji niniejszego 
zamówienia? 

 
Odpowiedź:  
 
 Zamawiający nie dopuszcza udziału podwykonawcy w celu realizacji zamówienia. 
 
Pytanie nr 2 

 
Zamawiający w par. 7 wzoru umowy nakłada na Wykonawcę szereg kar umownych. 
Wykonawca przystępując do realizacji zamówienia musi ponieść pewne koszty a projekt 
powinien być także rentowny. Wykonawca chcąc zabezpieczyć swój zysk na realizacji 
projektu musi mieć możliwość ograniczenia kar umownych do pewnej wysokości.  
Czy w związku z powyższym Zamawiający dopuści, aby wysokość naliczonych kar umownych  
w trakcie realizacji zamówienia nie przekroczyła wysokości 30% całkowitej wartości 
zamówienia.   
 

Odpowiedź:  
 
 Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wysokości kar umownych.  
 
Pytanie nr 3 

 
Zamawiający par. 7 ust. 1 lit d)  zastrzegł możliwość naliczenia kary umownej z tytułu 
odstąpienia od umowy w wysokości 50% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.  
W ocenie Wykonawcy kara w zaproponowanej wysokości jest zbyt wygórowana. Należy 
zwrócić uwagę, że wysokość kary umownej powinna być odpowiednia do wartości umowy  
i nie powinna w zasadzie przekraczać poziomu wysokości szkody jaka może być wyrządzona 
wierzycielowi w razie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania przez 
dłużnika. Ponadto sam Zamawiający przewiduje karę umowną za odstąpienie od umowy ze 
swojej strony w wysokości zaledwie 10% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto. Czy 
wobec powyższego Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wysokości kary umownej do 
wysokości 20% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto? 

 
Odpowiedź:  
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zmiany wysokości kar umownych do wysokości 20 % 
całkowitego wynagrodzenia umownego brutto.  

 
Pytanie nr 4 
 

Zamawiający w par. 7 ust. 1 lit a) zastrzega naliczanie kar umownych za zwłokę w dostawie, 
jednocześnie w par. 8 ust. 3.1 lit c) wzoru umowy przewiduje możliwość odstąpienia od 



umowy w i naliczenia dodatkowej kary umownej w wysokości 50 % całkowitej wartości 
zamówienia. Wykonawca zwraca uwagę, że nie można dochodzić kumulacji kar umownych 
tj. kary umownej za zwłokę w dostawie i dodatkowej kary w przypadku odstąpienia od 
umowy z powodu nieterminowej dostawy. Wskutek odstąpienia dochodzi do rozwiązania 
umowy  
ze skutkiem wstecznym, co oznacza, że w takiej sytuacji żadna ze stron nie może dochodzić  
kar umownych z tytułu nienależytego wykonania umowy. Innymi słowy, po odstąpieniu  
od umowy wyłączona jest możliwość kumulatywnego dochodzenia kary umownej  
za odstąpienie i kar zastrzeżonych na wypadek nienależytego wykonania umowy. Uchwała SN 
z 18.07.2012 r. (III CZP 39/12) przesądziła, że odstępującemu nie przysługuje roszczenie  
o zapłatę kary umownej na wypadek zwłoki lub opóźnienia, jeżeli w umowie zastrzeżono 
również taką karę w związku z odstąpieniem od umowy. Zatem zapis ten jest niezgodny  
z przyjętą linią orzecznictwa. Czy Zamawiający potwierdza, że wskazane kary umowne nie 
będą podlegały sumowaniu? 

 
Odpowiedź: 

 
Zamawiający potwierdza, że wskazane kary umowne nie będą podlegały sumowaniu.  

 
Pytanie nr 5 

 
Zamawiający w par. 7 ust. 3 wzoru umowy zastrzega sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych. Wykonawca 
zwraca uwagę, że jest w stanie ponieść koszty rzeczywistych strat jakie poniósł Zamawiający, 
czyli faktycznych wydatków poniesionych przez Zamawiającego, nie może natomiast ponosić 
odpowiedzialności za wszystkie korzyści jakie mógł utracić Zamawiający. Ponoszenie przez 
Wykonawcę takich kosztów może spowodować nierentowność projektu, a dla Wykonawcy 
może stać się bezpodstawnym wzbogaceniem. Czy wobec powyższego Zamawiający uzupełni 
zapis powyższego paragrafu poprzez dodanie zdania: "(...) do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody"? 

 
Odpowiedź:  

 
Zamawiający oświadcza, że uzupełni zapis par. 7 ust. 3 umowy, poprzez dodanie zdania: "(...) 
do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody". 
 

Pytanie nr 6 
 

Zamawiający wyznacza termin dostawy na 20 dni od dnia podpisania umowy. W naszej 
ocenie czas ten jest zbyt krótki. Zamawiający winien wziąć pod uwagę, że Wykonawca 
potrzebuje czasu na pozyskanie ofert od dostawców sprzętu i dopełnienie wszelkich 
związanych z tym formalności. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na przedłużenie czasu dostawy 
do 40 dni od dnia podpisania umowy? 

 
Odpowiedź: 
 

Zamawiający nie przewiduje możliwości wydłużenia czasu dostawy do 40 dni  
od dnia podpisania umowy.  


