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Wykonawcy zainteresowani 
udziałem w postępowaniu

W związku z prowadzonym  postępowaniem przetargowym pn:

" Budowa  drogi leśnej w Leśnictwie Radawa w km 0+560-3+075" wpłynęło w dniu 
25.03.2021 do Zamawiającego zapytanie dotyczące załącznika  nr 10 do SWZ wzór 
umowy , na które w oparciu o art. 284 ust.2 Ustawy z dnia 11 września  2019 r. Prawo 
zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zm.) udzielono 
następującej odpowiedzi:

Pytanie:

Wniosek o zmianę zapisów projektu umowy na:
§ 11Kary umowne
1. Strony ustanawiają następujący katalog kar umownych:
2. Ustala się kary umowne w następujących wypadkach:

1) Zamawiający jest zobowiązany do zapłaty Wykonawcy kary umownej za odstąpienie przez 
Wykonawcę od umowy z przyczyn, za które odpowiada wyłącznie Zamawiający - w wysokości 5 
% wynagrodzenia brutto.

2) Wykonawca jest zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kar umownych w przypadku 
wystąpienia niżej wymienionych okoliczności faktycznych:
a) za zwłokę w wykonaniu przedmiotu zamówienia - w wysokości 0,01% wynagrodzenia 

brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu umownych terminów wskazanych w § 2 ust. 
3;

b) za zwłokę w usunięciu wad i usterek - w wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy 
dzień zwłoki licząc od ustalonego terminu usunięcia wad, z zastrzeżeniem § 9 ust. 7;

c) za odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność - w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto.

d) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 1.000,00 zł za 
każdy stwierdzony przypadek,

e) za nieprzedłożenie poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o 
podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 1.000,00 zł za każdy stwierdzony 
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przypadek,
f) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 

1.000,00 zł za każdy stwierdzony przypadek,
g) za brak zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom 

– w wysokości  10.000 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony 
przypadek,

h) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom z 
tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia z powodu waloryzacji związanej ze zmianą cen 
materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia, o której mowa w § 7a – w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia brutto za każdy dzień zwłoki licząc od upływu terminu 
zapłaty wynikającego z dodatkowego wezwania do zapłaty,

i) za nieprzedłożenie Zamawiającemu na jego żądanie dokumentów potwierdzających 
zatrudnienia personelu Wykonawcy na podstawie umowy o prace, w sposób określony w § 
4 ust. 2 umowy, w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) za każdy stwierdzony 
przypadek. 

3) Kary umowne nalicza się od ceny ofertowej brutto podanej w § 7 ust. 1 umowy.
4) Kara umowna powinna zostać zapłacona w terminie 14 dni od daty doręczenia stosownego 

wezwania na piśmie. 
5) Kary umowne z tytułów wskazanych w ust. 2 mogą być naliczane w ogólnych terminach 

przedawnienia roszczeń określonych w Kodeksie cywilnym.
6) Maksymalna wysokość kar umownych naliczonych przez Zamawiającego ze wszystkich tytułów 

określonych w ust. 2 pkt 2) nie może przekroczyć 12% wartości umowy brutto określonej w § 7 
ust. 1. 

7) Zamawiający jest uprawniony do potrącenia naliczonych kar umownych z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących 
zwalczania COVID-19.

8) Przez naliczenie kary umownej Strony rozumieć będą wystawienie noty księgowej, noty 
obciążeniowej lub innego dokumentu spełniającego wymagania do uznania go za 
dowód księgowy w rozumieniu przepisów o rachunkowości i nadanie takiego 
dokumentu przesyłką polecona na adres drugiej Strony, przed upływem terminów, o 
których mowa w ust. 5 powyżej. 

9) Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego 
przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych na zasadach ogólnych. 
Odszkodowanie na zasadach ogólnych będzie przysługiwało Stronom również w tych 
sytuacjach, które nie zostały wskazane w ust. 2 jako faktyczne podstawy naliczania kar 
umownych. 

10) W szczególnie uzasadnionych przypadkach, a zwłaszcza tych wynikających z 
obowiązującego stanu epidemii lub z działań władz państwowych związanych ze 
zwalczaniem epidemii koronawirusa, każda ze Stron może odstąpić od naliczania kar 
umownych przewidzianych w niniejszej umowie. 
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Odpowiedz:
 Zamawiający, po przeanalizowaniu wniosku  informuje,  że zapisy wzoru 

umowy § 11 dotyczące kar umownych są adekwatne do charaktery zlecanych prac 

oraz wysokość kar umownych jest na odpowiednim poziomie i zabezpiecza kontrakt 

zarówno po stronie Zamawiającego, jak i Wykonawcy.  

Zamawiający  nie widzi potrzeby zmiany zapisów umowy w § 11 dotyczących 

kar umownych.

.

Z poważaniem
Tadeusz Ogonowski
Nadleśniczy

(podpisano elektronicznie)
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