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Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie 

podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej 

progów unijnych (numer postępowania 9/2022), dotyczącego wykonania 

usług, polegających na konfekcjonowaniu, doręczaniu oraz przyjmowaniu 

(odbieraniu) zwrotów przesyłek, zawierających czasopisma Wojskowego 

Instytutu Wydawniczego w Warszawie ogłoszonego w Biuletynie Zamówień 

Publicznych w dniu 01.07.2022 r. pod numerem 2022/BZP 0234332/01.  

 

Informuję, że otrzymałem zapytania do treści Specyfikacji Warunków 

Zamówienia: 

TREŚĆ ZAPYTANIA 1 

W § 6 ust.1 pkt.1, pkt. 2 Wzoru Umowy Zamawiający wskazuje kary umowne  

w wysokości 2% wartości brutto niezrealizowanej gwarantowanej części przedmiotu 

umowy, przysługującą Zamawiającemu w razie odstąpienia (ustawowego  

lub umownego) albo rozwiązania umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych  

od Zamawiającego.  

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisana: 

„Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności na piśmie  

i zawierać uzasadnienie. W każdym przypadku, jeśli odstąpienie przez Zamawiającego 

od umowy następuje z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Zamawiającemu 

przysługuje prawo do naliczenia kary umownej w wysokości 1% kwoty niewykorzystanej 

z umowy”.  

ODPOWIEDŹ 

W § 6 ust.1 pkt.1, pkt. 2 Wzoru Umowy Zamawiający wskazuje, że kara umowna  

w wysokości 2% wartości brutto dotyczy niezrealizowanej gwarantowanej części 

 



przedmiotu umowy, tj. minimalnego zakresu zobowiązania (zamówienia pewnego). 

Ponadto Zamawiający zwraca uwagę, że w rozdziale XVII SWZ, ust. 2 przewidziana jest 

możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanego wzoru umowy. 

Po analizie podniesionych argumentów Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez 

zmian. 

TREŚĆ ZAPYTANIA 2 

Zamawiający we wzorze umowy § 6 pkt 3 wskazuje, że Wykonawca wyraża zgodę na 

pomniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy oraz należności 

przysługujących mu od Zamawiającego o wysokość naliczonych kar umownych. 

Niczym nieograniczone jednostronne prawo naliczenia kar umownych i potrącenia ich 

przez Zamawiającego z należnego Wykonawcy wynagrodzenia godzi nie tylko w interes 

Wykonawcy, ale także uniemożliwia mu podjęcie próby zbadania, czy naliczona kara 

umowna potrącona została prawidłowo i w odpowiedniej wysokości. Nadto stwarzając 

możliwość pozbawienia Wykonawcy efektywnego wynagrodzenia za spełnione 

świadczenie bez żadnej kontroli, czy to Wykonawcy, czy sądu, może być uznane  

za nadużycie prawa, skutkujące nieważnością tegoż postanowienia na podstawie  

art. 58 § 2 kodeksu cywilnego w zw. z art. 139 ust. 1 Prawo zamówień publicznych. 

W związku z powyższym, z uwagi na nierówne ukształtowanie praw stron umowy, 

prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający dopuszcza możliwość zmodyfikowania zapisów 

Umowy poprzez modyfikację zapisu i dodanie do treści § 6 pkt 3: „po przeprowadzeniu 

postępowania potwierdzającego zasadność i wysokość naliczonej kary umownej”?. 

Wypłata kary umownej nastąpi na podstawie wystawionej przez Zamawiającej noty 

obciążeniowej. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający zwraca uwagę, że w rozdziale XVII SWZ, ust. 2 przewidziana jest 

możliwość zmiany zawartej umowy w stosunku do treści wybranej oferty w zakresie 

uregulowanym w art. 454-455 ustawy oraz wskazanego wzoru umowy. 

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian. 

TREŚĆ ZAPYTANIA 3 

Zamawiający we wzorze umowy w § 7 ust.1 pkt 3) mówi o odstąpieniu od umowy w razie 

niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie żądanych dowodów w celu 

potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę, co traktowane będzie jako niespełnienie przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia.  



Wykonawca wnosi o modyfikację  zapisu: „że Wykonawca nie przedłoży w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni robocze – żądanych  

w wezwaniu – dowodów, pozwalających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności. 

ODPOWIEDŹ 

Zamawiający wyraża zgodę na zaproponowaną zmianę. 

Mając na uwadze powyższe informuję, iż dokonuję modyfikacji załącznika nr 6  

do Specyfikacji Warunków Zamówienia (Wzoru Umowy) § 7 ust. 1 pkt 3, mianowicie:  

– w § 7 ust. 1 pkt 3 Wzoru Umowy  

jest: 

„w razie niezłożenia przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, co 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub Podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia” 

a poprawiam na:  

„w razie nieprzedłożenia przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, nie krótszym niż 14 dni roboczych – żądanych w wezwaniu dowodów 

pozwalających potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności.”  

Niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią Specyfikacji Warunków Zamówienia.  

W związku z modyfikacją Specyfikacji Warunków Zamówienia Zamawiający nie 

dokonuje zmiany terminu składania ofert.  
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