
Pytania-odpowiedzi wpływające od kontrahentów w sprawie zapytania 
ofertowego (WiFi4EU): 
 
 

1. Prosimy o potwierdzenie,  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. 

 
Ad. 1. Tak, komparycja umowy zostanie dostosowana do formy prawnej podmiotu, 
z którym umowa będzie zawierana. 

  
 

2. Wykonawca zwraca uwagę, że w postanowieniach  § 8  ust.4  umowy Zamawiający 
zawarł zapis - Kara umowna płatna będzie na podstawie noty obciążeniowej 
wystawionej przez stronę ̨ uprawnioną do jej naliczenia, w terminie wskazanym w 
nocie, nie krótszym niż 14 dni od jej wystawienia. Wykonawca zwraca się o 
uzupełnienie ww. regulacji poprzez wskazanie, że żądanie kar umownych poprzedzone 
zostanie postępowaniem potwierdzającym zasadność ich naliczenia.  

 
Ad. 2.  Można takie zdanie dopisać ale jest to wyłącznie formalność, ponieważ zawsze 
przed nałożeniem kar, weryfikuje się ich zasadność i wszystkie okoliczności 
stanowiące podstawę do naliczenia kar. 

  
 

3. Wykonawca zwraca się z prośbą o zastąpienie w § 8 ust.1  umowy terminu  
„opóźnienie” wyrażeniem „zwłoka”. Uzasadnieniem dla takiej zmiany jest potrzeba 
wykluczenia interpretacji, iż Wykonawca będzie obciążony obowiązkiem  zapłaty  kar 
umownych nawet w sytuacji, gdyby niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
nastąpiło wskutek okoliczności niezależnych od Wykonawcy (np. bezprawnych działań 
lub zaniechań osób trzecich).  

 
Ad. 3. Zapis terminu "opóźnienie" zostanie utrzymany. 

 
 

4. Wykonawca   zwraca się o potwierdzenie, że  Zamawiający   wyraża zgodę na 
uzupełnienie  zapisu  § 8 ust.3  Umowy – W przypadku, gdy zastrzeżone kary umowne 
nie pokryją faktycznie poniesionej szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania 
uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym - poprzez 
wskazanie, że  łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie 
przekroczy  całkowitej wartości umowy. Zwrócić należy  uwagę, że wskazanie 
maksymalnej odszkodowania  umożliwia   oszacowanie ryzyka kontraktowego  
związanego z realizacją umowy.  

 
Ad. 4. Tak. Zamawiający  wyraża zgodę na uzupełnienie  zapisu. 

  
 



5. Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że w zakresie   treści  postanowień § 8  
Umowy możliwym jest dodanie zapisu, że całkowita suma kar umownych naliczonych 
na podstawie § 8 ust. 1  pkt a,b  umowy nie przekroczy 20 % wartości łącznego 
wynagrodzenia brutto określonego w Umowie ”?  

 
Ad. 5. Tak możemy dodać zapis o maksymalnej łącznej wartości kar. 

 
 

6. Propozycja ta wynika, z okoliczności, że wskazanie maksymalnej wysokości kar 
umownych daje możliwość   oceny  ryzyka   związanego z realizacją umowy. Nadto kary 
umowne powinny  służyć zabezpieczeniu terminowego i należytego wykonania prac, a 
nie być nadmiernym i nieuzasadnionym obciążeniem dla wykonawcy. 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.  

 
Ad. 6. Jak wyżej. 


