
 
Kraków, 23.03.2022 r.  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 

1) Potwierdzenie przez Zamawiającego, 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 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. 

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

wskazującego, że – Zamawiający ma prawo dochodzić odszkodowania uzupełniającego 

przewyższającego wartość naliczonej kary umownej.  

Wykonawca wskazuje, że przywołana regulacja daje Zamawiającemu nieograniczone 

uprawnienie do dochodzenia należności. Z tego względu określenie maksymalnej wysokości 

odszkodowania powoduje możliwość po stronie Wykonawcy oceny ryzyka związanego z 

realizacją umowy. W świetle powyższego Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że 

Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu, 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.  

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody, ale uzupełnia § 8 ust. 2 poprzez 

dodanie zapisu: „do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody”. 

3) Wykonawca mając na uwadze okoliczność, że określenie maksymalnej wysokości kar 

umownych daje możliwość oceny ryzyka związanego z realizacją umowy zwraca się z pytaniem 

czy Zamawiający dokona modyfikacji treści postanowień – § 8 ust.1 pkt b, c umowy - Suma kar 

umownych w okresie obowiązywania umowy nie może przekroczyć 20% wartości kontraktu 

brutto.  

Wykonawca zwraca uwagę, że wskazane ograniczenie kar umownych jest relatywnie wysokie. 

Funkcja kary służy należytemu wykonaniu umowy, jednak nie powinna być nadmiernym                           

i nieuzasadnionym obciążeniem dla Wykonawcy z tego względu ograniczenie wysokości kar 

umownych wydaje się zasadne jednak maksymalna kwota ograniczenia powinna być niższa.                    

W tej sytuacji Wykonawca zwraca się o ograniczenie całkowitej wysokości kar umownych do 

wysokości 20 % wartości Umowy brutto. 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

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

umownych z przysługującej Wykonawcy należności wynikającej z wystawionej faktury, na co 

Wykonawca wyraża zgodę. 

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 nastąpiło z winy Wykonawcy, co w 



 
praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość 

przedstawienia swojego stanowiska.  

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza. Nałożenie kar umownych będzie 

poprzedzone przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego zgodnie z postanowieniami 

umowy. 

Dodatkowo: 

5) §3 ust. 9 Zwracamy się z prośbą o modyfikację, że za dzień zapłaty uznajemy dzień wpływu 

należności na rachunek Wykonawcy 

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. 

6) §5 Wnosimy o modyfikację tego zapisu poprzez określenie iż okres gwarancji: 

- dla terminali wyniesie 24 miesięcy,  z wyłączeniem produktów marki Apple (firma Apple 

udziela 12 miesięcznej gwarancji na swoje produkty na terenie Polski) 

- dla akcesoriów 12 miesięcy, 

- bateria 6 miesięcy, 

- nośniki pamięci 90 dni (karty pamięci) Takie okresy gwarancji określają producenci tychże 

terminali, Wykonawca nie może sam wydłużyć tych terminów - gdyż to nie on określa warunki 

ewentualnych napraw (koszty napraw są po stronie producenta sprzętu jako gwaranta). 

Ponieważ to nie Wykonawca udziela gwarancji, a jedynie przekazuje dokumenty gwarancyjne 

producenta, czy Zamawiający dopuszcza gwarancję producenta terminali i to, aby proces 

przebiegał na zasadach producenta i w terminach określonych w karcie gwarancyjnej? 

 Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający nie wyraża zgody. Zamawiający wymaga 24 

miesięcznej gwarancji na wszystkie aparaty telefoniczne i urządzenia z wyłączeniem baterii i 

ładowarek, na które wymaga 6 miesięcznej gwarancji. Jeżeli producent udziela gwarancji na 

okres 12 miesięcy, kolejne 12 miesięcy zobowiązany jest udzielić Wykonawca. 

7) §8 Prosimy o potwierdzenie iż Naliczenie przez Zamawiającego kar umownych zostanie 

poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego mającego na 

celu umożliwienie Wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu Umowy oraz 

ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kary umownej. 

Odpowiedź Zamawiającego: Tak, Zamawiający potwierdza, że naliczenie kar umownych 

będzie poprzedzone przeprowadzeniem postępowania reklamacyjnego zgodnie z 

postanowieniami umowy. 

 


