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RZ.271.7.2023 
 

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ 
 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego prowadzonego w trybie podstawowym  
na podstawie art. 275 pkt 1 u.p.z.p.  na zadanie pn.: Dostawa wyposażenia pracowni 
dydaktycznych w szkołach ponadpodstawowych - Etap II w ramach projektu  
pn. „Szkolimy Zawodowo - poprawa warunków nauczania w jeleniogórskich szkołach" 
Nr nadany przez Zamawiającego: RZ.271.7.2023. 

 
 
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 Ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z późn. zm.), zwanej dalej u.p.z.p., Zamawiający informuje, 
że wpłynęło zapytanie o następującej treści: 
 
PYTANIE NR 1  
Wykonawca  zwraca się z prośbą o zmianę następujących warunków umowy §7 : 
Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna)  
w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Zamawiający, w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust.2 umowy 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 20 % 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust.2 umowy; 

2) za niedotrzymanie planowanego terminu zakończenia umowy - w wysokości 3% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty określonej 
w § 2 ust. 1 umowy; 

3) za zwłokę w usunięciu uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, wniesienia i montażu/uruchomienia 
- w wysokości 200 PLN, licząc za każdy dzień od daty wyznaczonej na ich usunięcie, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji  
- w wysokości 200 PLN, licząc za każdy dzień od daty wyznaczonej na usunięcie wad. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki  
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

4. Jeżeli kara umowna przekroczy 20 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 
umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony z tytułu niniejszej umowy wynosi 40% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy.  

 
Prosimy o obniżenie kar  i tym samym zmianę zapisu umowy na: 
 
Strony ustalają, iż naprawienie szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań 
niepieniężnych wynikających z niniejszej umowy nastąpi przez zapłatę określonej sumy (kara umowna) 
w następujących przypadkach i wysokościach: 
1. Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które 

odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust.2 umowy. 
2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 

1) w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn, za które odpowiada Wykonawca, w wysokości 10 % 
całkowitego wynagrodzenia określonego w § 4 ust.2 umowy; 



2) za niedotrzymanie planowanego terminu zakończenia umowy - w wysokości 0,5% całkowitego 
wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 2 umowy, licząc za każdy dzień zwłoki od daty określonej 
w § 2 ust. 1 umowy; 

3) za zwłokę w usunięciu uszkodzeń powstałych w trakcie transportu, wniesienia i montażu/uruchomienia 
- w wysokości 50 PLN, licząc za każdy dzień od daty wyznaczonej na ich usunięcie, 

4) za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji  
- w wysokości 50 PLN, licząc za każdy dzień od daty wyznaczonej na usunięcie wad. 

3. Kara umowna powinna być zapłacona przez Stronę, która naruszyła warunki niniejszej umowy w terminie 
14 dni od daty wystąpienia z żądaniem zapłaty. Strony ustalają, że Zamawiający może w razie zwłoki  
w zapłacie kary potrącić należną mu kwotę z należności Wykonawcy. 

4. Jeżeli kara umowna przekroczy 10 % całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 
umowy, Zamawiający zastrzega sobie prawo odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy. 

5. Jeżeli kara nie pokrywa poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego  
na warunkach ogólnych określonych w Kodeksie Cywilnym. 

6. Łączna wysokość kar umownych, które mogą dochodzić Strony z tytułu niniejszej umowy wynosi 20% 
całkowitego wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 2 umowy. 

 
Prośbę swą motywujemy tym, iż kary umowne są rażąco wysokie w porównaniu do: 
• wartości zamówienia 
• spowodowanych ewentualnych strat u Zamawiającego 
• innych umów zawieranych w ramach stosunków handlowych, w tym  zamówień publicznych. 
Zmniejszenie kar spowoduje wyrównanie pozycji Zamawiającego i Wykonawcy, co jest wymagane przez 
ustawę Prawo Zamówień Publicznych. 
 
 
ODPOWIEDŹ NA PYTANIE NR 1 
Zamawiający informuje, iż pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Zamawiający informuje, że pytania i odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków 
zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Pozostałe warunki nie ulegają zmianie. 
 
 
 
 
            Aleksandra Malko 
Z-ca Przewodniczącego komisji przetargowej 

 


