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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na publikację 3 artykułów w dzienniku Rzeczpospolita, 
oznaczenie  sprawy: EZP.26.217.2022.

WYJAŚNIENIE TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Zamawiający informuje, że Wykonawca zwrócił się do Zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści 
zapytania ofertowego. Poniżej prezentujemy przesłane zapytanie wraz z udzieloną odpowiedzią.

Pytanie 1:
Poproszę o wyjaśnienie - zał. 2, pkt 8. czy wpisaną osobą do kontaktów ma być ta, która ma pełnomocnictwo do 
reprezentowania czy osoba faktycznie będąca w kontakcie z Państwem?

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że w pkt. 8 załącznika nr 2 do Zapytania ofertowego należy wpisać osobę wyznaczoną przez 
Wykonawcę do kontaktów z Zamawiającym, osoba ta nie musi posiadać pełnomocnictwa. 

Pytanie 2:

Czy istnieje przestrzeń do negocjacji umowy? chodzi o paragraf z karami umownymi.

Proponujemy takie wartości w umowie: paragraf 7 pkt.1 - 0,2% pkt.2 - 0,2% pkt.3 - 10% pkt.4 - 15%.

Odpowiedź:
Zamawiający informuje, że wyrażą zgodę na propozycje Wykonawcy. 
Projektowe zapisy Umowy otrzymują brzmienie:
§ 7 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. W razie wystąpienia zwłoki w wykonaniu Umowy, ponad termin określone w § 2 ust. 1. Umowy, Wykonawca 
zobowiązuje się do zapłaty Zamawiającemu kary umownej w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto, o którym mowa 
odpowiednio w § 3 ust. 1 pkt 1) i/lub  pkt 2) Umowy, za każdy dzień zwłoki.”.

§ 7 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. W przypadku odstąpienia od Umowy – przez Zamawiającego lub Wykonawcę - z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 3 ust. 1.”.

§ 7 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Kary umowne mogą być dochodzone z każdego tytułu odrębnie i podlegają sumowaniu, przy czym łączna wysokość 
kar umownych nie może przekroczyć 15% łącznego wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 3 ust. 1 
Umowy.”.
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