
 

 
 

 

 

NR SPRAWY: ZSR.7.2022      Sędziejowice, 5 grudnia 2022 r. 

 

 

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji, o którym stanowi art. 275 pkt 1 ustawy PZP, o wartości 

zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych, o których mowa w art. 3 ustawy PZP, pn: 

„Dostawa mebli dla Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława 

Grabskiego w Sędziejowicach” 

 

W odpowiedzi na pytanie Wykonawcy, do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia: 

Wykonawca …. zwraca się z prośbą o zmianę treści 

załącznika do Specyfikacji Warunków Zamówienia w 

postępowaniu ZSR.7.2022 – Dostawa mebli dla Zespołu Szkół 

Centrum Kształcenia Rolniczego im. Władysława Grabskiego 

w Sędziejowicach, § 6: 

 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy strony będą płacić następujące kary umowne:  

A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary 

umownej Wykonawcy z tytułu:  

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez 

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego oraz odpowiedni 

procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania 

dostaw na dzień przerwania dostawy.  

B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar 

umownych z tytułu:  

a) zwłoki w wykonaniu dostawy - w wysokości 10% wartości 

zamówienia i dodatkowo 1% wynagrodzenia umownego za 

każdy dzień zwłoki;  

b) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w 

wysokości 1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia następnego po terminie wskazanym przez 

Zamawiającego na usunięcie wad; 



c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez 

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

 

Prosimy o obniżenie kar tym samym zmianę zapisu umowy 

na: 

Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 

umowy strony będą płacić następujące kary umowne:  

A. Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia kary 

umownej Wykonawcy z tytułu:  

a) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez 

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Zamawiającego - w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego oraz odpowiedni 

procent tego wynagrodzenia wynikający z zaawansowania 

dostaw na dzień przerwania dostawy.  

B. Wykonawca zobowiązany jest do zapłacenia kar 

umownych z tytułu: 

a) zwłoki w wykonaniu dostawy - w wysokości 0,2% 

wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki;  

b) zwłoki w usunięciu wad przedmiotu zamówienia w 

wysokości 0,1% wartości zamówienia za każdy dzień zwłoki, 

licząc od dnia następnego po terminie wskazanym przez 

Zamawiającego na usunięcie wad; 

c) odstąpienia od umowy przez Wykonawcę lub przez 

Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy w 

wysokości 10% wynagrodzenia umownego 

 

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. 

Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 

 

Zamawiający, działając w oparciu o art. 284 ustawy z 11.09.2019 r. – Prawo zamówień 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) odpowiada, że nie zmienia zapisów 

wzoru umowy.  

 

 

    Przewodnicząca  

Komisji Przetargowej 

 

Katarzyna Kasprzycka 
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