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ZKJ/II/3-2/2018 

 Wykonawcy  
 zainteresowani udziałem 
 w nw. postępowaniu 

 

Dotyczy: postępowania prowadzonego zgodnie z zasadą konkurencyjności pn. zaprojektowanie 
i wykonanie elektronicznego systemu zabezpiecze ń i monitoringu wideo na terenie 
Zielonogórskiego Klubu Je ździeckiego Przylep-Lotnisko.  

 

W związku z pytaniami dotyczącymi treści zapytania ofertowego w niniejszym postępowaniu, 
które wpłynęły do Zielonogórskiego Klubu Jeździeckiego Przylep-Lotnisko w dniu 20 marca 2018 r., 
przekazuję treść pytań wraz z wyjaśnieniem: 

Pytanie nr 1: 

Kary umowne w § 5 – dość wysokie kary umowne – 2% za każdy dzień opóźnienia to bardzo wysoka 
kara (standardem jest 0,1 lub 0,2%). Rekomendowałbym negocjację z Klientem wysokości kar. 

Wyjaśnienie nr 1: 

Ustalając wysokość kary umownej należy spojrzeć na termin wykonania zamówienia – tak, aby całość 
(100%) podzielona przez orientacyjną długość terminu wykonania zamówienia (w dniach) miała 
uzasadnienie do wysokości kary. I tak 100 (%) / 81 (dni – termin wykonania) = 1,2 %.  

W związku z powyższym § 5 ust. 1 pkt 1) projektu umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

„1) za wykonanie przedmiotu umowy niezgodnie z postanowieniami umowy w wysokości 1,2% wartości 
wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1 za każdy dzień niewykonania lub nienależytego 
wykonania zamówienia;”. 

Pytanie nr 2: 

§ 5 ust. 7 – nie widzę podstaw dlaczego tylko Klient może żądać odszkodowania uzupełniającego, skoro 
kary umowne zastrzeżone wobec obu stron. Powinno być zmienione tak, aby obie strony mogły żądać 
odszkodowania uzupełniającego  

Wyjaśnienie nr 2: 

Jeżeli Wykonawca dozna szkody będzie mógł jej dochodzić na podstawie kodeksu cywilnego na 
zasadach ogólnych. Kara i odszkodowanie są to różne pojęcia wynikające z kodeksu cywilnego  
i przewidzenie kar dotyczących obu stron nie ma wpływu na możliwość dochodzenia odszkodowania, 
przez stronę która doznała szkody. 

Pytanie nr 3: 

Proszę o weryfikację czasu serwisu sprzętu w ramach gwarancji. Z opisu przedmiotu zamówienia 
wynika, że powinno być to 24 h. Nie sądzę, abyśmy byli w stanie w tym czasie przystąpić do 
serwisowania.. 

 




