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Międzygminny Kompleks Unieszkodliwiania Odpadów ProNatura Sp. z o.o., ul. Ernsta Petersona 22, 85-862 Bydgoszcz, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym 
w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy KRS 0000296965, kapitał zakładowy 29.997.000,00 zł wniesiony w całości przez Miasto Bydgoszcz,  
NIP 953-255-97-41, REGON 340378577, nr BDO 000010322, 
Biuro Zarządu: tel. 52 506 59 45, biuro@pronatura.bydgoszcz.pl, Biuro Obsługi Klienta – tel. 52 522 22 88, klient@pronatura.bydgoszcz.pl 

ProNatura oświadcza, że jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów 4 pkt 6 w zw. z art. 4 pkt 5 a contrario ustawy z dnia 8 marca 2013 r.  

o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t. jedn. Dz.U. z 2019 r., poz. 118 ze zm.) w związku z art. 2 Rozporządzenia 

Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 

Traktatu (Dz. Urz. UE L Nr 187, str. 1) a contrario. 
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Bydgoszcz, 17.03.2023r. 

L.dz. GZ/PL/787/23 

 

Dotyczy: postępowania pn. Przegląd serwisowy wraz z dostawą części zamiennych 2 tlenomierzy 

Emerson 6888 _nr MKUO ProNatura ZO/16/23 

 

Zmiany zaproponowane przez Wykonawcę do projektu umowy – stanowiącego załącznik do 
postępowania: 

1. Dodanie w § 1 zapisu:  
„Umowa obejmuje dostawę towaru/usługę o standardowym charakterze i na jej podstawie nie 
udziela się praw własności intelektualnej.” 

2. Zmianę § 2 na następującą: 

1) „ust. 9 pkt 2: zapewnienia ochrony i BHP oraz prowadzenia prac zgodnie z zasadami BHP oraz 
przepisów przeciwpożarowych, w tym poleceń kierownictwa zamawiającego i obowiązujących 
u Zamawiającego regulaminów, instrukcji etc., z którymi Usługodawca zapoznał się i do których 
nie wnosi zastrzeżeń”,  

2) „ust. 10: Usługodawca ponosi  odpowiedzialność za jakiekolwiek naruszenie obowiązków,                   
o których mowa w niniejszym paragrafie. Usługodawca jest podmiotem całkowicie 
odpowiedzialnym za przestrzeganie norm BHP i innych obowiązków określonych w niniejszej 
umowie”,  

3) Zmiana / wykreślenie ust. 11 
3. Zmianę § 3 ust. 4 na następującą: 

„Usługodawca zobowiązany jest do wykonywania umowy zgodnie z przepisami powszechnie 
obowiązującego prawa, o ile jest to wymagane, to zgodnie z wymogami zawartymi w PN                              
i dokumentacją DTR, wewnętrznymi procedurami i wskazówkami Zamawiającego  oraz przy 
zachowaniu profesjonalnej staranności wynikającej z zawodowego charakteru prowadzonej przez 
niego działalności.” 

4. Zmianę § 5: 
1)  ust. 1 na następującą: 

„Usługodawca udziela Zamawiającemu 3-miesięcznej gwarancji na wykonane prace oraz                         
12-miesięcznej gwarancji na dostarczone części zamienne licząc od dnia podpisania protokołu 
odbioru.”   

2) ust. 3 -  Kto zabezpieczy części zamienne?  
3) Zmianę / wykreślenie ust. 4 

5. Zmiany zapisów § 6 na następujący: 
„1. Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia od Usługodawcy zapłaty  kar umownych                    
z tytułu:  

a. zwłoki, za którą Usługodawca ponosi odpowiedzialność w wykonaniu usług  objętych umową 
w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy- w wysokości 0,5% wartości 
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wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia, nie więcej 
jednak niż 10 %  wartości wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w § 4 ust. 1;  

b. odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Usługodawcy lub podmiotów, za które 
Usługodawca odpowiada lub nieuzasadnionego odstąpienia od umowy przez Usługodawcę -  
w wysokości 10% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w § 4 ust. 1;  

c. zwłoki, za którą odpowiedzialność ponosi Usługodawca w usuwaniu usterek lub wad w okresie 
gwarancji lub rękojmi za wady w wysokości 0,5 %  wartości wynagrodzenia umownego netto 
określonego w § 4 ust. 1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10 %  
wartości wynagrodzenia umownego netto o którym mowa w § 4 ust. 1.  

2. Limit wszystkich kar (suma) ona jakiejkolwiek podstawie nie może przekroczyć 15% wartości 
brutto przedmiotu umowy. 

3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, spowodowanych 
wyłącznie działaniem umyślnym Zamawiającego, Usługodawcy przysługuje prawo 
dochodzenia od Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wartości wynagrodzenia 
umownego netto.  

4. Jakiekolwiek zastrzeżone w niniejszej umowie na rzecz Zamawiającego kary umowne nie 
wyłączają dochodzenia na zasadach ogólnych odszkodowania (w tym uzupełniającego) 
przewyższającego wartość zastrzeżonych kar z ograniczeniem do wartości umowy.  

5. Usługodawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia z należnego mu wynagrodzenia 
należności wynikających z naliczonych kar umownych.  
Niezależnie od wszelkich innych postanowień, w zakresie w jakim nie narusza to bezwzględnie 
obowiązujących przepisów prawa, całkowita łączna odpowiedzialność Sprzedawcy, na 
wszelkich podstawach prawnych i faktycznych, i z tytułu jakichkolwiek roszczeń oraz żądań, 
ograniczona jest do kwoty równej wynagrodzeniu umownemu Sprzedawcy netto. Ponadto, 
Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu (i) jakiejkolwiek utraty: możliwości 
eksploatacji, produkcji, używania lub mocy, (ii) powstania lub wzrostu kosztów (w tym 
kosztów z tytułu kapitału, paliw, energii, mocy zastępczej) oraz (iii) utraty danych lub o 
podobnym charakterze oraz wyłączona zostaje odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu 
utraconych korzyści, jakiejkolwiek szkody ewentualnej lub pośredniej.” 

 

Zamawiający dokonał możliwych zmian projektu umowy i opublikował „projekt umowy _zmiana 
zapisów” na stronie prowadzonego postępowania.  

Dodatkowo, Zamawiający odnosi się do dwóch zagadnień w zakresie: 

- pytania do zapisów § 5 ust. 3 „kto zabezpieczy części zamienne? 
   Zamawiający informuje, że będzie to naprawa/wymiana gwarancyjna czyli spowodowana wadą 

przedmiotu umowy wykonywana po wizji dokonanej przez serwisanta, więc w takiej sytuacji 
obowiązkiem Usługodawcy (Wykonawcy) jest zapewnienie wymiany wadliwej części; 

 
- dodania zapisu § 6 ust. 5  
  Zamawiający nie wyraża zgody na dodanie zapisu dodanego przez Wykonawcę w ust. 5; ze względu 

na znaczenie urządzeń dla procesu technologicznego, nie możemy zaakceptować takiego 
ograniczenia odpowiedzialności, i tak ewentualne roszczenia dochodzone przed sądem musza być 
udowodnione co do przyczyny i odpowiedzialności Wykonawcy, wysokości i związku przyczynowo- 
skutkowego" 

 Zatwierdzono:  
/-/ Konrad Mikołajski – Prezes Zarządu  
/-/ Jarosław Bańkowski – Wiceprezes Zarządu 


