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Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

WA.2320.6.2021.PPO Rzeszów, 2021-05-20 

 

WYJAŚNIENIA, MODYFIKACJE, ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT 

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem WA.2320.6.2021.PPO z dnia 12.05.2021 r. dot.  

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonów komórkowych 

i dostępu do Internetu na okres do 14 miesięcy, wpłynęło zapytanie dotyczące treści 

przedmiotowego postepowania 

 

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1 

Czy Zamawiający  potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego 

działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umowy będzie obejmować 

wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 

WYJAŚNIENIE 

TAK 

 

Pytanie 2 

Wykonawca  zwraca się do Zamawiającego o modyfikację  zapisu § 8 ust.  2  Umowy – 

wskazującego, że - Zapłata kar umownych na zasadach określonych w ust. 1 nie wyklucza 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego. W świetle przedstawionej regulacji Wykonawca zwraca się o uzupełnienie 

zapisu poprzez wskazanie, że  łączna wysokość odszkodowania z tytułu roszczeń wraz z 

naliczonymi karami nie przekroczy  całkowitej wartości umowy. Zwrócić należy  uwagę, że 

wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania  umożliwia oszacowanie ryzyka 

kontraktowego  związanego z realizacją umowy. 

WYJAŚNIENIE 

Zmawiający wyjaśnia, że są to standardowe zapisy stosowane chroniące interesy 

Zmawiającego. W związku z tym Zamawiający pozostawia, bez zmian obowiązujący zapis 

Istotnych postanowień umownych, które zostaną wprowadzone do Umowy, stanowiące 

Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia oferty WA.2320.6.2021.PPO.  

 

Pytanie 3 

Wykonawca  zwraca się o uzupełnienie  treści  postanowień Umowy  o zapis, zgodnie 

z którym:  „Całkowita suma  kar umownych , naliczonych na podstawie  § 8 ust. 1 pkt 2, 3   

umowy nie przekroczy  w całym okresie obowiązywania umowy  20 % wartości łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w Umowie ”? 

Określenie   wysokości kar umownych stwarza Wykonawcy  możliwość  oceny  ryzyka  

kontraktowego   związanego z realizacją umowy. Z uwagi na okoliczność, że  funkcją kary 

umownej jest  zabezpieczenie terminowego i należytego wykonania prac, a więc z tego 

względu kary umowne  nie powinny być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem. 

Wykonawca proponuje zatem ograniczenie całkowitej wysokości kar umownych do  20 % 

wartości Umowy brutto. W sytuacji gdyby  jednak Zamawiający nie podzielił stanowiska 

Wykonawcy i nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 
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proponowanej  wysokości Wykonawca zwraca się o  wskazanie i rozważenie innej 

wartości procentowej. 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający zmienia w tym zakresie zapisy §8 Istotnych postanowień umownych, które 

zostaną wprowadzone do Umowy, stanowiące Załącznik nr 3 do Zaproszenia do złożenia 

oferty WA.2320.6.2021.PPO, który otrzymuje brzmienie: 

§ 8  

1. Wykonawca zobowiązuje się zapłacić karę umowną,: 

1)  w przypadku rozwiązania umowy przez którąkolwiek ze Stron, z przyczyn za 

które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, w wysokości 10% wartości 

wynagrodzenia wskazanego w  § 5 ust. 1; 

2) w przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania usługi, w wysokości 

określonej w obowiązującym regulaminie świadczenia usług telekomunikacyjnych 

Wykonawcy; 

3) w wysokości 10 % wynagrodzenia określonego w fakturze VAT, jeżeli 

Wykonawca nie złoży w terminie do 5 dni roboczych od otrzymania przez 

Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury, oświadczenia, 

o którym mowa w § 12 ust.  pkt. 5, jeżeli Wykonawca w złożonej ofercie zobowiązał 

się zaangażować do realizacji zamówienia co najmniej jedną osobę niepełnosprawną 

przez cały okres wykonywania umowy na warunkach określonych przez 

Zamawiającego. 

4) Łączna maksymalna wysokość kar umownych naliczonych na podstawie pkt 

2 i 3 umowy nie przekroczy  w całym okresie obowiązywania umowy  20 % wartości 

wynagrodzenia wskazanego w  § 5 ust. 1; 

2. Zapłata kar umownych na zasadach określonych w ust. 1 nie wyklucza dochodzenia 

przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. 

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar umownych z tytułu niewykonania 

lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia i wypłatę przez Zamawiającego 

wynagrodzenia w pomniejszonej wysokości. 

4. Wykonawcy przysługuje prawo do naliczania odsetek ustawowych za każdy dzień 

zwłoki w przypadku, gdy Zamawiający dopuści się zwłoki w dokonywaniu płatności. 

 

 

Pytanie 4 

Zgodnie z treścią § 8  ust. 3 umowy - Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia kar 

umownych z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy z wynagrodzenia 

i wypłatę przez Zamawiającego wynagrodzenia w pomniejszonej wysokości. 

W celu uniknięcia w tym zakresie  nieporozumień Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że 

ewentualne naliczenie i potrącenie  kar umownych poprzedzone  zostanie  

postępowaniem,  które potwierdzi  prawidłowość  naliczania kar umownych. Powyższe 

wynika z okoliczności, że  kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko 

i wyłącznie w przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 
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nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, 

w toku której Strony mają możliwość przedstawienia  swojego  stanowiska. 

WYJAŚNIENIE 

Zamawiający potwierdza, że naliczenie kar umownych zostanie poprzedzone  

postępowaniem wyjaśniającym. 

 

 

W związku z powyższym Zamawiający przedłuża termin składania ofert do dnia 

24.05.2021 r. do godziny 12.00. 

Otwarcie złożonych ofert nastąpi w dniu 24.05.2021 r. o godz. 14.00.  

 

Pozostałe zapisy postępowania nie ulegają zmianie.  

 

DYREKTOR 

Wojewódzkiego Urzędu Pracy 

 

Tomasz Czop 

 


