
 

 

 
 

Informacja dla Wykonawców, którzy zapoznali się z ogłoszeniem  
o planowanym zamówieniu  

 
Szanowni Państwo 
W związku z wniesionymi pytaniami Zamawiający wyjaśnia: 
 
Pytanie 1 
Wykonawca prosi o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w przypadku wyboru oferty 
Wykonawcy prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów 
poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 
 
Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie w § 8 ust.2 umowy terminu „opóźnienie” 
wyrażeniem „zwłoka”. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba wykluczenia interpretacji,  
iż Sprzedawca będzie obciążony obowiązkiem zapłaty kar umownych nawet w sytuacji, gdyby 
niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od 
Sprzedawca (np. bezprawnych działań lub zaniechań osób trzecich). 
 
Odpowiedź na pytanie nr 1: 
Zamawiający potwierdza, że w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność  
w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna umowy poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować 
wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh;   
 
Zamawiający nie wyraża zgody na zastąpienie terminu „opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka” w § 8 
ust.2 Wzoru umowy i podtrzymuje zapisy Wzoru umowy w tym zakresie. Jednocześnie 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 473 Kodeksu Cywilnego dłużnik może przez umowę 
przyjąć odpowiedzialność za niewykonanie lub za nienależyte wykonanie zobowiązania z powodu 
oznaczonych okoliczności, za które na mocy ustawy odpowiedzialności nie ponosi, ponadto 
zgodnie z art. 474 Kodeksu Cywilnego dłużnik odpowiedzialny jest jak za własne działanie  
lub zaniechanie za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonywa,  
jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza. 
 
Pytanie 2 
Zgodnie z treścią § 8 ust. 1 Umowy - Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiającego nie może 
przenieść wierzytelności na osobę trzecią oraz dokonywać potrąceń. Przeniesienie wierzytelności 
dokonane bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego są dla Zamawiającego bezskuteczne. 
Wykonawca zwraca się zatem o potwierdzenie, że powyższy zakaz nie dotyczy wymagalnych 
wierzytelności pieniężnych. 
 
 



 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 
Zgodnie z treścią § 8 ust.1 Wzoru umowy „Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną 
Zamawiającemu, w tym również za szkodę wyrządzoną przez osoby, którymi Wykonawca posłużył 
się przy wykonaniu Umowy.” 
 
Przepisy §7 Wzoru umowy stanowią natomiast, iż :” Wykonawca nie może bez uprzedniej zgody 
Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenieść wierzytelności 
wynikających bądź związanych z realizacją niniejszej Umowy na rzecz osób trzecich. Wierzytelność 
będąca przedmiotem niniejszej Umowy lub z niej wynikająca nie może być przedmiotem przekazu, 
przejęcia długu ani obciążenia prawami – w tym ograniczonymi prawami rzeczowymi – bez 
uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności”. 
Zamawiający informuje, iż zgodnie z art. 509 §1 Kodeksu cywilnego „Wierzyciel może bez zgody 
dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to 
ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania”. 
 
Pytanie 3 
Wykonawca zwraca się o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu  
§ 8 ust.5 umowy o treści – Zamawiający może dochodzić odszkodowania przewyższającego kary 
umowne na zasadach ogólnych.  
W ocenie Sprzedawcy wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami 
nie przekroczy całkowitej wartości umowy umożliwia oszacowanie ryzyka kontraktowego 
związanego z realizacją umowy. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 3: 
Zamawiający podtrzymuje zapisy Wzoru umowy w tym zakresie.  
 
Pytanie 4 
W związku z treścią § 8 ust.6 umowy - jest uprawniony do potrącenia kar umownych  
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy na podstawie Umowy.  
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 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 na pytanie nr 4: 
Zamawiający pozostawia zapisy Wzoru umowy bez zmian.  
 
Pytanie 5 
W ocenie Wykonawcy wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych daje możliwość oceny 
ryzyka związanego z realizacją umowy. Podkreślenia wymaga, że kary umowne powinny służyć 
zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a nie być nadmiernym  
i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy. Wykonawca zwraca się o uzupełnienie treści 
postanowień Umowy o zapis, zgodnie z którym: 



 

 

„Całkowita suma kar umownych, naliczonych na podstawie § 8 ust.2 umowy nie przekroczy 20 % 
wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”.  
Gdyby jednak Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 
proponowanej wysokości 20 % wartości Umowy brutto, Wykonawca zwraca się o wskazanie  
i rozważenie innej wartości procentowej. 
 
Odpowiedź na pytanie nr 5 
Zamawiający pozostawia zapisy Wzoru umowy bez zmian. 
 
 
Zamawiający, Ośrodek Przetwarzania Informacji – Państwowy Instytut Badawczy informuje, że 

odpowiedzi na pytania nie wpływają na termin składania ofert. 


