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Kraków, 6 lipca 2016 r. 
 

  Dotyczy: postępowania na „Świadczenie usług pralniczych wraz z dzierżawą bielizny pościelowej”.  

 
  

PYTANIA I ODPOWIEDZI 

Znak postępowania: A.I.271-15/16 
 

 

 

Działając zgodnie z treścią art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień 

Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający 

informuję, że w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły pytania od Wykonawcy. Treść pytań 

w oryginalnym brzmieniu oraz odpowiedzi przedstawiamy poniżej. 

   

Pytanie 1: 

dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 5 ust. 16 wzoru umowy wyrażenie „nie więcej niż 5%” zostało 

zastąpione wyrażeniem „nie więcej niż 2%”?  

Ubytek 5% bielizny w okresie 6 miesięcy byłby rażąco duży. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 2: 

dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 11 ust. 2 wzoru umowy zostało wykreślone zdanie drugie?  

Zmiana stawki podatku VAT powinna zawsze skutkować zmianą ceny brutto, przy zachowaniu 

niezmiennej ceny netto. W przeciwnym wypadku nie będzie możliwe należyte skalkulowanie ceny oferty 

przez wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zdania drugiego w § 11 ust. 2 wzoru umowy.  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia zapis § 11 ust. 2 zd. 2 wzoru umowy, który 

otrzymuje nowe brzmienie:  

„Zmiana stawki podatku VAT nie może prowadzić do podniesienia wartości netto 

wynagrodzenia, określonego w ust. 1, jak również cen netto określonych w załączniku nr 1 i 2”. 

 

Pytanie 3: 

dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 14 ust. 2 wzoru umowy zostało dodane zdanie o następującej (lub 

podobnej) treści: „Przed odstąpieniem od umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy.”?   

Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne odstąpienia od umowy, celowe jest aby przed 

odstąpieniem od umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 

umowy (podobnie jak to wynika z § 14 ust. 3 i 4 wzoru umowy). Takie wezwanie najprawdopodobniej 

wystarczająco zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania umowy i pozwoli uniknąć 

odstąpienia od umowy, a tym samym uniknąć skutków odstąpienia od umowy, które są niekorzystne dla 

obu stron 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody.  

Zamawiający może odstąpić od umowy, co nie oznacza jednak, że będzie bezwzględnie korzystał z tej 

sankcji bez wcześniejszej próby polubownego załatwienia sprawy. 

 

Pytanie 4: 

dot. wzoru umowy  

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 ust. 1 lit. a) i d) wzoru umowy słowa „opóźnienia” zostały 

zastąpione słowami „zwłoki”? 

Uzasadnione jest aby kara była naliczana tylko za zwłokę (czyli opóźnienie zawinione przez 

wykonawcę), nie zaś za wszelkie opóźnienia, czyli także niezawinione przez wykonawcę. Nie ma 

uzasadnienia rozszerzanie odpowiedzialności wykonawcy także na niezawinione naruszenie terminu. 

Zgodnie z wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 17 lipca 2014 r. KIO 1338/14; KIO 1377/14, 

„kara umowna należy się za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy (art. 483 i nast. Kodeksu 

cywilnego), a więc tradycyjnie za zwłokę, a nie każde opóźnienie w wykonaniu umowy.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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Pytanie 5: 

dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 ust. 1 lit. a), b), c) i d) wzoru umowy zostało dodane wyrażenie 

„jednak łącznie za dany miesiąc nie więcej niż 25% wartości wynagrodzenia miesięcznego (brutto)”? 

Suma kar umownych w danym miesiącu nie powinna przekraczać określonej w umowie części wartości 

faktury za ten miesiąc. W przeciwnym razie kara umowna byłaby niewspółmiernie wysoka w stosunku 

do wartości usługi wykonanej w tym miesiącu. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 

484 § 2 Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 6: 

dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 15 ust. 2, 3 i 4 wzoru umowy wyrażenie „10% wartości umowy 

określonej w § 11 ust. 1” zostało zastąpione wyrażeniem „10% niezrealizowanej wartości umowy 

określonej w § 11 ust. 1”? 

Uzasadnione jest aby kara umowna za rozwiązanie/odstąpienie od umowy była naliczana od wartości 

niezrealizowanej części umowy, nie zaś od wartości całej umowy. W przeciwnym razie, w przypadku 

rozwiązania/odstąpienia od umowy po zrealizowaniu znaczącej części umowy, kara umowna byłaby 

niewspółmiernie wysoka w stosunku do wartości niezrealizowanej części umowy, a nawet mogłaby 

znacznie przewyższać tę wartość. Taka kara byłaby rażąco wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 

Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 7: 

dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby w § 16 ust. 1 wzoru umowy został dodany podpunkt lit. i) o 

następującej (lub podobnej) treści: „zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jeżeli wskutek nadzwyczajnej 

zmiany stosunków, utrzymywanie dotychczasowej wysokości wynagrodzenia groziłoby jednej ze stron 

rażącą stratą”? 

Dodanie powyższego podpunktu nie zagraża interesom Zamawiającego. Chodzi o to, aby zgodnie z art. 

144 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zachował możliwość podjęcia w 

przyszłości decyzji w sprawie ewentualnej zmiany cen w szczególnych okolicznościach np. gwałtownej 

inflacji lub gwałtownej zmiany kursów walut. Jeżeli Zamawiający nie będzie akceptował zmiany cen, 

będzie mógł odmówić podpisania aneksu o zmianie umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Pytanie 8: 

dot. wzoru umowy: 

Czy Zamawiający zgadza się aby § 16 ust. 2 wzoru umowy został wykreślony?  

Treść § 16 ust. 2 wzoru umowy pozostaje w sprzeczności z art. 142 ust. 5 ustawy Prawo zamówień 

publicznych. Poza tym, uniemożliwia należyte skalkulowanie ceny oferty przez wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wykreślenie zdania drugiego w § 16 ust. 2 wzoru umowy.  

Na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Zamawiający zmienia zapis § 16 ust. 2 wzoru umowy, który 

otrzymuje nowe brzmienie:  

„Zmiany treści umowy, o których mowa w ust. 1 lit. e), f) i g) nie mogą prowadzić do zwiększenia 

wynagrodzenia Wykonawcy”. 
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