
 

Gostynin, dnia 09.09.2022 r. 

 

ZP.271.2.21.2022 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA 

 

Dot. zapytania ofertowego na zadanie pn.: Dostawa pomocy dydaktycznych do Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Obrońców Westerplatte w Gostyninie w ramach rządowego programu "Aktywna tablica"  
na lata 2020-2024 

 

          Zamawiający – Gmina Miasta Gostynina informuje, że w niniejszym postępowaniu wpłynęło 
pytanie:  
 
Zwracamy się z prośbą o zmianę następujących warunków umowy § 9 

 
§ 9 

 

1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy kar umownych: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem terminu określonego w § 3 niniejszej 
umowy – w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 50% wartości umownej – dla danej części przedmiotu 
umowy, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie, nie więcej jednak niż 50% 
wartości umownej – dla danej części przedmiotu umowy, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 30 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 – dla danej części przedmiotu umowy, 
Zamawiający zaś zapłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia proporcjonalną do należycie 
wykonanej części umowy, 

4) w przypadku realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami umowy, lub innymi dokumentami 
i ustaleniami z Zamawiającym – 3.000,00 zł za każdy przypadek, nie więcej jednak niż 30.000,00 
zł. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych, ustalonych za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 
Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

5. W razie nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową albo 
realizowania umowy niezgodnie z warunkami technicznymi, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy w części niezrealizowanej przez Wykonawcę bez wyznaczenia dodatkowego terminu. 
Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia Wykonawcy. W przypadku powyższego 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 



wysokości 30 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, Zamawiający zaś zapłaci 
Wykonawcy kwotę wynagrodzenia proporcjonalną do należycie wykonanej części umowy. 

 

Prosimy o obniżenie kar tym samym zmianę zapisu umowy na: 
 

§ 9 
 

1. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy kar umownych: 

1) za opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy z naruszeniem terminu określonego w § 3 niniejszej 
umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, za każdy rozpoczęty 
dzień opóźnienia, nie więcej jednak niż 10% wartości umownej – dla danej części przedmiotu 
umowy, 

2) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie 
gwarancji i rękojmi – w wysokości 0,1 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 za każdy 
dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie, nie więcej jednak niż 10% 
wartości umownej – dla danej części przedmiotu umowy, 

3) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 10 % 
wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1 – dla danej części przedmiotu umowy, 
Zamawiający zaś zapłaci Wykonawcy kwotę wynagrodzenia proporcjonalną do należycie 
wykonanej części umowy, 

4) w przypadku realizacji przedmiotu umowy niezgodnie z zapisami umowy, lub innymi dokumentami 
i ustaleniami z Zamawiającym – 500,00 zł za każdy przypadek, nie więcej jednak niż 5.000,00 zł. 

2. Roszczenie o zapłatę kar umownych, ustalonych za każdy dzień opóźnienia, staje się wymagalne: 

1) za pierwszy rozpoczęty dzień opóźnienia – w tym dniu, 

2) za każdy następny rozpoczęty dzień opóźnienia – odpowiednio w każdym z tych dni. 

3. Zamawiający zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przewyższającego 
wysokość zastrzeżonych kar umownych, na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym. 

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z bieżącego wynagrodzenia 
Wykonawcy, a Wykonawca wyraża na to zgodę. 

5. W razie nienależytego wykonania przedmiotu zamówienia objętego niniejszą umową albo 
realizowania umowy niezgodnie z warunkami technicznymi, Zamawiający ma prawo odstąpić od 
umowy w części niezrealizowanej przez Wykonawcę bez wyznaczenia dodatkowego terminu. 
Odstąpienie od umowy następuje przez złożenie oświadczenia Wykonawcy. W przypadku powyższego 
odstąpienia od umowy przez Zamawiającego, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w 
wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, określonego w § 7 ust. 1, Zamawiający zaś zapłaci 
Wykonawcy kwotę wynagrodzenia proporcjonalną do należycie wykonanej części 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. 
          Z góry dziękujemy za pozytywne rozpatrzenie naszej prośby. 
  
Odp.  
Zamawiający informuje, że nie wyraża zgody na powyższe zmiany.  
 
 
                                                                                                              ZATWIERDZAM 
                                                                          
                                                                                          Burmistrz Miasta Gostynina 
  
                                                                                              Paweł Witold Kalinowski  
                                                                                                        


