
 

ZAPYTANIA: 

1. Zwracamy się z uprzejmą prośbą o potwierdzenie, 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? 

2.  Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie  w § 9 ust. 3  umowy zapisu - Zastrzeżenie kar umownych 

nie wyłącza odpowiedzialności Wykonawcy za szkodę na zasadach ogólnych. Zamawiającemu 

przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, przekraczającego wysokość kar 

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści, jeżeli 

Wykonawca nie wykonuje bądź nienależycie Wykonuje zobowiązania wynikające z umowy, poprzez 

uzupełnienie zapisu, że  łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie 

przekroczy  całkowitej wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej 

odszkodowania  umożliwia Wykonawcy  oszacowanie ryzyka kontraktowego  związanego z realizacją 

umowy . 

3.  Wykonawca zwraca się  o uzupełnienie  treści  postanowień  Umowy  o zapis, zgodnie z którym:„ 

Łączna  suma kar umownych naliczonych na podstawie § 9 ust. 1  pkt 1, 2,3,4,5  umowy nie przekroczy 20 

% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”? 

Zamawiający  przewidział  możliwość naliczenia kar umownych, dlatego określenie maksymalnej 

wysokości kar umownych w ocenie  Wykonawcy umożliwia pełne rozeznanie i  oszacowanie ryzyka 

kontraktowego  związanego z realizacją umowy. W sytuacji, gdyby Zamawiający nie  podzielił stanowiska 

Wykonawcy w zakresie ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do proponowanej  wysokości 

20  % wartości Umowy brutto,  Wykonawca zwraca się o rozważenie innej wartości procentowej. 

4.   W związku z treścią  § 9 ust.2  umowy - W przypadku nieuregulowania w wyznaczonym terminie 

naliczonej kary umownej, zgodnie z wystawioną wcześniej notą księgową, Zamawiający zastrzega 

możliwość potrącenia jej z pierwszej płatności wynikającej z realizacji niniejszej 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 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.  

5.  § 4 ust. 6. Zapłata będzie dokonywana przelewem na konto Wykonawcy wskazane na fakturze, w 

terminie 30 dni, licząc od daty prawidłowego jej wystawienia (tj. otrzymania).  

Wnosimy o modyfikacje, że zapłata będzie regulowana w terminie 30 dni od daty jej wystawienia. 

6.  § 4 ust. 8. Za termin płatności uznaje się datę obciążenia rachunku Zamawiającego. Należy zwrócić 

uwagę, że postanowienie to w obecnym brzmieniu jest niezgodne z powszechną zasadą oraz linią 

orzecznictwa Sądu Najwyższego (por. uchwała SN z dn. 4 stycznia 1995 r. sygn. CZP 164/94), w myśl 

których za dzień spełnienia świadczenia pieniężnego w postaci bezgotówkowej uważa się dzień uznania 

rachunku bankowego wierzyciela (tu Wykonawcy), a nie dzień obciążenia rachunku bankowego dłużnika 

(tu zamawiającego).  

Czy w związku z powyższym Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę powyższego zapisu i uzna dniem 

zapłaty dzień uznania rachunku bankowego Wykonawcy? 

 



 

 

 

7.  Załącznik Nr 2 do SIWZ 3.2. Wymagania w zakresie telefonii stacjonarnej w lokalizacji Siedlce. 

13.Łącze zapasowe z możliwością prowadzenia minimum 4 jednoczesnych rozmów przychodzących i/lub 

wychodzących oraz wysyłania/odbierania faksów należy dostarczyć w technologii innej niż dla łącza 

podstawowego. 

Czy zamawiający oczekuje nowego łącza zapasowego , czy do tego celu mogą być wykorzystywane 

posiadane łącza PSTN ? 

8.     Załącznik Nr 2 do SIWZ 3.2. Wymagania w zakresie telefonii stacjonarnej w lokalizacji Siedlce. 

14.Łącze zapasowe powinno być tak skonfigurowane, aby w przypadku awarii łącza podstawowego 

zapewnione było działanie łącza zapasowego (komunikacja głosowa, wysyłanie/odbieranie faksów) pod 

konkretnymi wskazanymi przez Zamawiającego numerami wewnętrznymi w siedzibie Zamawiającego. 

Czy w przypadku nowego łącza zamawiający oczekuje przeniesienia istniejącej numeracji posiadanych 

łączy PSTN? 

9.     Załącznik Nr 2 do SIWZ 3.4.Wymagania w zakresie telefonii stacjonarnej w lokalizacji Rudka. 

16.Łącze zapasowe z możliwością prowadzenia minimum 4 jednoczesnych rozmów  przychodzących i/lub 

wychodzących oraz wysyłania/odbierania faksów należy dostarczyć w technologii innej niż dla łącza 

podstawowego. 

Czy zamawiający oczekuje nowego łącza zapasowego , czy do tego celu mogą być  wykorzystywane 

posiadane łącza PSTN ? 

10.   Załącznik Nr 2 do SIWZ 3.4. Wymagania w zakresie telefonii stacjonarnej w lokalizacji Rudka. 

Łącze zapasowe powinno być tak skonfigurowane, aby w przypadku awarii łącza podstawowego 

zapewnione było działanie łącza zapasowego (komunikacja głosowa, wysyłanie/odbieranie faksów) pod 

konkretnymi wskazanymi przez Zamawiającego numerami wewnętrznymi w siedzibie Zamawiającego. 

Czy w przypadku nowego łącza zamawiający oczekuje przeniesienia istniejącej numeracji posiadanych 

łączy PSTN? 

11.  Zwracamy się z uprzejmą prośbą o zmianę terminu składania ofert i wydłużenie go do dnia 06.09.2019r. 

Wyznaczony przez Zamawiającego na dzień 23.08.2019. termin składania ofert jest bowiem zbyt krótki 

na analizę odpowiedzi na pytania oraz na prawidłowe przygotowanie oferty. 

 

 
 


