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Zamówienie współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 

WA.2320.4.2022.PPO Rzeszów, 2021-07-07 

 

WYJAŚNIENIA 

 

W związku z ogłoszonym postępowaniem WA.2320.4.2022.PPO z dnia 04.07.2022 r. dot.  

Świadczenie usług telekomunikacyjnych w zakresie telefonów komórkowych 

i dostępu do Internetu w okresie 01.09.2022 r. – 31.08.2023 r., wpłynęło zapytanie 

dotyczące treści przedmiotowego postepowania.  

 

Zamawiający przekazuje treść zapytania wraz z wyjaśnieniami. 

Pytanie 1 

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 naliczenie i potrącenie kar umownych poprzedzone zostanie 

postępowaniem wyjaśniającym,  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 

nastąpiło z winy Wykonawcy, co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, 

w toku której Strony mają możliwość przedstawienia swojego stanowiska. 

WYJAŚNIENIE 

Tak, naliczenie i potrącenie ewentualnych kar umownych poprzedzone zostanie 

postępowaniem wyjaśniającym – o czym mówi pkt 15 SOPZ – (Załącznik nr 1 do 

zaproszenia do złożenia oferty WA.2320.4.2022.PPO). 

 

Pytanie 2 

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

o treści: Zapłata kar umownych na zasadach określonych w ust. 1 nie wyklucza 

dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych kodeksu 

cywilnego poprzez wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi 

karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy.  

Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości odszkodowania  

umożliwia określenie ryzyka związanego z realizacją umowy. Określenie maksymalnej 

wysokości odszkodowania umożliwi Wykonawcy ocenę ryzyka związanego z realizacją 

umowy. Wskazana regulacja powoduje prawo do dochodzenia należności w 

nieograniczonej wysokości. Z tego względu czy Wykonawca potwierdza, że Zamawiający 

wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu. 

WYJAŚNIENIE 

Zmawiający wyjaśnia, że są to standardowe zapisy stosowane w umowach 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.2320.4.2022.PPO. 
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Pytanie 3 

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, mówi o tym pkt 14 SOPZ – (Załącznik nr 1 do zaproszenia do złożenia oferty 

WA.2320.4.2022.PPO). 

 

Pozostałe zapisy postępowania nie ulegają zmianie.  
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