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Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: ,,Dostawa serwerów”. 

 

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI 

ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

 

 

 Główny Urząd Geodezji i Kartografii z siedzibą w Warszawie, zwany dalej „Zamawiającym” 

działając na podstawie przepisu art. 38 ust. 2 oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo 

zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm) przekazuje treść zapytań wraz  

z wyjaśnieniami oraz zmianą Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

 

Pytanie 1 

Działając zgodnie z treścią art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych 

( Dz. U. 2017 r. poz. 1579 ze zm.) zwracam się z  prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych 

warunków zamówienia, zwanej dalej SIWZ, dotyczącej postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na dostawę serwerów.   

Znak sprawy: BDG-ZP.2610.17.2018.BDG  

 

1. Zamieszczenie wszelkich  danych  wymaganych  przez art. 374 § 1 Ksh  w części 

komparacyjnej gdy wykonawca prowadzi  działalność w formie spółki akcyjnej 

2. Brak ograniczenia wysokości kar umownych- Uzupełnienie  treści  postanowień  w zakresie 

§ 4 ust.1, ust.2  Umowy  poprzez wskazanie, że całkowita suma kar umownych naliczonych 

na podstawie  § 4  ust. 1 , ust.2  Umowy    nie przekroczy 20 % wartości łącznego 

wynagrodzenia brutto określonego w Umowie,  a łączna  suma kar umownych naliczonych 

w danym miesiącu nie przekroczy sumy opłat należnych Wykonawcy za świadczenie usług 

w danym miesiącu”. Wskazanie maksymalnej wysokości kar umownych umożliwia pełne 

rozeznanie i  oszacowanie ryzyka kontraktowego  związanego z realizacją umowy, a gdyby 

 Zamawiający nie uwzględnił ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych do 

proponowanej  wysokości 20  % wartości Umowy brutto,  zasadnym będzie wskazanie i 

 rozważenie innej wartości procentowej.   

 

 



3. Odnośnie postanowień § 3 ust. 9    umowy  „Wykonawca nie może przenieść na osoby 

trzecie swoich wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej pisemnej zgody 

Zamawiającego ”.  Uwaga – czy  Zamawiający wyrażą zgodę, aby powyższy zakaz nie 

obejmował  wymagalnych należności pieniężnych ?  

 

4. W   § 4 ust. 4  umowy  Wykonawca  zastrzega  możliwość potrącenia kar umownych . W tej 

sytuacji  zasadnym jest potwierdzenie,  że ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych 

poprzedzone  zostanie postępowaniem reklamacyjnym, które pozwoli na wyjaśnienie 

przyczyn, z powodu których Umowa nie może być realizowana, względnie doprowadzi do 

usunięcia tychże naruszeń oraz potwierdzi odpowiedzialność wykonawcy. Jednocześnie, 

Wykonawca podnosi, że utrzymanie postanowień umownych umożliwiających potrącenie 

kar z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje możliwości weryfikacji zasadności i poprawności 

naliczenia tych kar. Zgodnie z wyrokiem Sądu Najwyższego (sygn. Akt II CR 419/67): 

„(…)jeżeli wykonanie lub nienależyte wykonanie danego zobowiązania jest następstwem 

okoliczności, za które strona zobowiązana nie ponosi odpowiedzialności (art. 471 k.c.), kary 

umownej nie nalicza się. Stąd naliczenie kar umownych przewidzianych w umowie 

powinno być poprzedzone przeprowadzeniem stosownego postępowania reklamacyjnego 

mającego na celu umożliwienie wykonawcy niezwłoczne usunięcie uchybień w wykonaniu 

umowy oraz ustalenie istnienia przesłanek naliczenia kar umownych.  

 

5. W zakresie postanowień dot. kar umownych Zamawiający  w § 4 ust.1 i ust.2  Umowy 

 przewidział obciążenie Wykonawcy karami  umownymi  za „opóźnienia” w realizacji 

poszczególnych postanowień umownych. Wykonawca zwraca się  o zastąpienie wyrażenia 

,,opóźnienie” wyrażeniem ,,zwłoka”. Opóźnienie jest następstwem okoliczności, za które 

Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, natomiast „zwłoka” to kwalifikowane 

opóźnienie, którego dopuszcza się, tylko ten podmiot, który nie wykonał umowy w terminie 

z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność, czyli od niego zależnych. 

 

6. W zakresie postanowień  § 4  ust.5 umowy  Zamawiający zawarł  zapis „Jeśli wysokość 

szkody poniesionej przez Zamawiającego przewyższy wysokość kar umownych, wówczas 

Zamawiający może dochodzić – na zasadach ogólnych – odszkodowania uzupełniającego, 

przewyższającego kary umowne „ Zwrócić należy uwagę, że brak jest ograniczenia 

wysokości dochodzonego odszkodowania. Zasadnym byłoby dodanie 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 

 

Na podstawie art. 38 ust.2 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż udzielił wyjaśnienia: 

 

Odpowiedź:  

Zamawiający informuje, iż pozostawia dotychczasowe zapisy treści SIWZ bez zmian. 

Na podstawie art. 38 ust.4 ustawy PZP, zamawiający informuje, iż zmienił treść SIWZ: 

Jest: 

 



XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 17.08.2018 r. o godz. 13:00. 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ należy przesłać lub 

złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. 

Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 17.08.2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

Winno być: 

XIII. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERTY 

1. Termin składania ofert upływa w dniu 20.08.2018 r. o godz. 13:00. 

2. Ofertę przygotowaną zgodnie z warunkami określonymi w niniejszej SIWZ należy przesłać lub 

złożyć osobiście w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. 

Wspólnej 2, 00-926 Warszawa, Sekretariat Dyrektora Generalnego, pok. 3099. 

3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 20.08.2018 r. o godz. 13:30 w siedzibie Głównego Urzędu 

Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ul. Wspólnej 2 w pokoju nr 3108. 

4. Otwarcie ofert jest jawne. 

 

W skutek powyższych wyjaśnień Zamawiający dokonał zmiany treści SIWZ i ogłoszenia  

o zamówieniu. 
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