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Bełchatów, dn. 03/08/2021 

ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY – 2 ORAZ MODYFIKACJA SWZ II 

 

Dot.:  postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  

pn. „Świadczenie usług kurierskich na potrzeby Elbest sp. z o.o.”   

 

1. PYTANIE WYKONAWCY: 

„Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów Załącznika nr 3 do SWZ ust. 4.8  „Wszelkie płatności będą 

dokonywane w walucie polskiej przelewem na rachunek bankowy wskazany Zamawiającemu wskazany w 

fakturze VAT i zgłoszony naczelnikowi urzędu skarbowego zgodnie z art. 5 i 9 Ustawy zasadach ewidencji i 

identyfikacji podatników i płatników, w terminie do 21 dni od daty wystawienia faktury VAT wraz ze 

specyfikacją na adres podany w załączniku nr 5 do Umowy” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

2.  PYTANIE WYKONAWCY: 

„Wykonawca wnosi o modyfikację zapisów Załącznika nr 3 do SWZ ust. 5.1.11 „niezatrudniania  

w jakiejkolwiek formie personelu zamawiającego, a także pracowników spółek GK PGE, bez uprzedniej zgody 

zamawiającego pod rygorem odstąpienia od niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy. Zamawiający zobowiązuje się do poinformowania pracowników GK PGE  

o postanowieniach umowy w zakresie zakazu zatrudnienia u wykonawcy” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

3. PYTANIE WYKONAWCY: 

Zamawiający w Załączniku nr 3 do SWZ § 13 ustanawia kary umowne. Konieczność zapłaty kar w wysokości 

przewidzianej przez zamawiającego jest rażąco wygórowana i wskazuje na oczywistą dysproporcję pomiędzy 

ciężarem naruszenia obowiązków przez wykonawcę a rozmiarem sankcji wymierzanej z tego tytułu. Punktem 

wyjścia ustanowienia wysokości kary umownej powinno być określenie funkcji, jaką ta instytucja ma pełnić w 

obrocie gospodarczym. Celem unormowania instytucji kar umownych było zapewnienie stronie pewności 

poprawnego wykonania zobowiązania wynikającego z umowy. Relacja wysokości kwot, których zapłaty 

będzie mógł żądać zamawiający, do rzeczywistej skali niewykonania lub nienależytego wykonania usługi 

wskazuje, że kara umowna w przedmiotowym zamówieniu nie spełnia funkcji kompensacyjnej. Kara umowna 

ustalona na zbyt wysokim poziomie przestaje spełniać funkcję stymulacyjną (motywującą dłużnika do 

prawidłowego wykonania zobowiązania), a staje się źródłem nadmiernej represji wobec wykonawcy. Praktykę 

obciążania wykonawcy karą w wysokości nieadekwatnej do stopnia niewywiązywania się z obowiązków 

umownych, przy jednoczesnym braku wyznaczenia odpowiedniego terminu na usunięcie naruszeń 

zakwestionowała KIO w wyroku z dnia 6 września 2011 roku (sygn. akt KIO 1800/11): „Zamawiający w ogóle 
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nie uwzględnił możliwości niezwłocznego usunięcia ewentualnych usterek przez wykonawcę. Fakt ten 

sugerowałby, iż celem zamawiającego nie jest dążenie do należytego wykonania umowy, a samo karanie 

wykonawcy nawet za drobne i możliwe niezwłocznie do usunięcia usterki, co narusza art. 5 kc, art. 3531 kc”. 

Zgodnie z cytowanym orzeczeniem, represyjny charakter kary umownej nie powinien dominować nad jej 

odszkodowawczą funkcją.  

Ponadto wskazać należy, że wyrażona w art. 3531 kc swoboda umów (z której zamawiający mógłby wyciągać 

błędny wniosek, że wysokość kary umownej można ustalić w dowolnej wysokości), nie ma charakteru 

absolutnego i doznaje ograniczeń wynikających m. in. z właściwości stosunku prawnego, czy zasad 

współżycia społecznego. Sama praktyka rynku wypracowała ponadto powszechnie przyjęte i stosowane 

wysokości kar, które operator, nie chcąc stracić zaufania u obecnych oraz potencjalnych klientów, jest w 

stanie respektować. Są one niższe niż te zaproponowane przez zamawiającego, można zatem stwierdzić, że 

w warunkach realizacji przedmiotowego zamówienia również byłyby wystarczające.  

Przewidziane kary umowne są zdecydowanie nieadekwatne w kontekście potrzeb i interesu zamawiającego, 

charakteru świadczonych usług, a także ilości czynności wykonywanych przez wykonawcę przy realizacji 

zamówienia. Mając na uwadze powyższe, wykonawca, w celu ustalenia równej pozycji stron, zwraca się o 

analizę przedstawionych powyżej kwestii, usunięcie zapisów dotyczących kar umownych alternatywnie o 

modyfikację zapisu Załącznika nr 3 do SWZ § 13. 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o modyfikację poniższych zapisów Załącznika nr 3 do 

SWZ             § 13 

13.1 Zamawiający zastrzega sobie prawo naliczenia kary umownej z tytułu odstąpienia od Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % Wynagrodzenia Umownego netto, o którym mowa w §4 

ust. 4.1. W przypadku odstąpienia w części od Umowy, Zamawiający jest uprawniony do żądania tej kary 

obok kar umownych należnych mu z innych tytułów, w tym z tytułu zwłoki. 

13.2. Wykonawca wnosi o usunięcie punktu w związku z zapisem §19 „nie dotyczy” 

13.3. Wykonawca zobowiązany jest pokryć szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania 

usługi, w tym niedostarczenia, zgubienia lub zniszczenia przesyłki na zasadach i do wysokości określonej w 

obowiązującym Regulaminie Świadczenia Usług Wykonawcy oraz przepisach prawa w tym Prawa 

Pocztowego. 

13.4. Łączna suma kar, o których mowa w ust. 13.2. – 13.3. nie może być wyższa niż 20% Wynagrodzenia 

Umownego netto, o którym mowa w §4 ust. 4.1. Umowy, nie wliczając kary umownej, o której mowa w ust. 

13.1. Umowy. ”      

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody.  

4. PYTANIE WYKONAWCY: 

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisów Załącznika nr 3 do SWZ §13 ust. 13.8 tj. „Wykonawca 

zobowiązuje się zapłacić na rzecz Zamawiającego kwotę odpowiadającą wysokości poniesionej przez 

Zamawiającego szkody w przypadku gdy szkoda ta zostanie wyrządzona przez pracownika Wykonawcy, 

pracownika Podwykonawcy przy okazji lub w wyniku wykorzystania sposobności wykonywania swoich 

obowiązków pracowniczych, zarówno z winy nieumyślnej jak i umyślnej” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 
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5. PYTANIE WYKONAWCY: 

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisów Załącznika nr 3 do SWZ § 13 ust. 13.10.2 tj. 

„Obowiązek zapłaty kary umownej powstaje z chwilą doręczenia wezwania do jej zapłaty , niezależnie od 

wykazania zaistnienia szkody lub możliwości udowodnienia jej wysokości” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

6. PYTANIE WYKONAWCY: 

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisów Załącznika nr 3 do SWZ § 16 ust. 16.1.3 lit. c). tj. 

„Wykonawca nie stosuje się do poleceń Zamawiającego” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający wyraża zgodę. 

7. PYTANIE WYKONAWCY: 

Wykonawca wnioskuje o usunięcie zapisów Załącznika nr 3 do SWZ § 4 ust. 4.14 tj. 

„W przypadku, gdy Wykonawca wystawi fakturę korygującą zmniejszającą jego należność po ostatnim okresie 

rozliczeniowym, zobowiązany jest zwrócić na rachunek wskazany przez Zamawiającego wartość faktury 

korygującej w terminie do 15 dni od jej wystawienia.” 

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:  

Zamawiający nie wyraża zgody. 

 

Załączniki: 

1. Projekt Umowy po modyfikacji II 

 

 

WSZYSTKIE UDZIELONE ODPOWIEDZI I DOKONANE MODYFIKACJE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO SĄ 

DLA WYKONAWCÓW WIĄŻĄCE. 


