
 
 

Lublin, dn. 17.08.12 

 

Dot. „Dostawa wraz z montażem i instalacją urządzeń stanowiących wyposażenie bramy 

wjazdowej” 

Ogłoszenie zostało opublikowane w BZP pod nr 296500 - 2012; data zamieszczenia: 10.08.2012 

Zamawiający informuje, iż w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły następujące pytania: 

Pytanie 1 

Wykonawca wnosi o zmianę par. 4 ust. 1 poprzez wykreślenie ostatniego zdania i nadanie 

ust. 1 następującego brzmienia: „Wykonawca zawiadomi Zamawiającego pisemnie o 

proponowanej dacie odbioru techniczno-jakościowego Urządzenia. Zamawiający przystąpi 

do odbioru w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia.” 

Wykonawca wskazuje, że zgodnie z par. 3 jest zobowiązany do wydania przedmiotu umowy  

w określonej dacie. Przystąpienie do odbioru jest zobowiązaniem Zamawiającego, który 

ponosi ryzyko przekroczenia terminu wyznaczonego w par. 3. Wykonawca nie może 

natomiast ponosić tego ryzyka za Zamawiającego, jest bowiem zobowiązany do wydania 

przedmiotu umowy w określonym terminie, po którym zostaje zwolniony z obowiązku, a 

obowiązek odbioru przechodzi na Zamawiającego. W przeciwnym razie dotychczasowe 

brzmienie par. 4 ust. 1 wzoru umowy powoduje, że termin wskazany w par. 3 jest terminem 

pozornym.  
 

Odpowiedź nr 1 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. W par. 4 ust. 4 wzoru umowy mowa 

jest, że odbiór jakościowy może stanowić odbiór końcowy w przypadku, gdy nie ma wad lub 

usterek w Urządzeniu. Zapis par. 3 nie kłóci się z par. 4. ust. 1. Zapis par. 3 mówi o terminie 

dostawy, przed którym (a najpóźniej w jego dacie może nastąpić odbiór jakościowy) o ile nie 

stwierdzono wad i/lub usterek. 

Pytanie 2 

 

Wykonawca wnosi o uzupełnienie par. 4 ust. 3 i wskazanie, że wybór miejsca spełnienia 

świadczenia, inny niż miejsce siedziby Zamawiającego, następuje na jego koszt i ryzyko.  

 

„Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego (na jego koszt i ryzyko) w terminie o którym mowa w ust. 

1.” 

 

 

 

 



 
 

Odpowiedź nr 2 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Jednocześnie §4 ust. 3 otrzymuje 

następujące brzmienie: 

"Odbiór techniczno-jakościowy odbędzie się w siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu 

wskazanym przez Zamawiającego zlokalizowanym na terenie Gminy Lublin lub Gminy 

Świdnik w terminie o którym mowa w ust. 1.”  

Pytanie 3 

 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zgodnie z warunkami gwarancji uregulowanych w 

kodeksie cywilnym, że jedynie wymiana istotnych elementów urządzenia powoduje 

przedłużenie gwarancji na kolejne 24 miesiące. W przeciwnym razie nawet drobna wymiana 

nieistotnej części powodowałaby przedłużenie gwarancji. 

 

„Z chwilą wymiany istotnych elementów Urządzenia w ramach gwarancji, następuje 

automatyczne przedłużenie gwarancji na wymieniony istotny element Urządzenia na okres 

wskazany w ust. 1” 
 

Odpowiedź nr 3 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

Pytanie 4 

Wykonawca wnosi o zmianę zapisu o karach umownych, gdyż zgodnie z kodeksem 

cywilnym odpowiada wyłącznie za opóźnienie zawinione, czyli za zwłokę. Wykonawca nie 

może natomiast ponosić odpowiedzialności na zasadzie ryzyka za inne podmioty, np. 

producenta. Wobec powyższego Wykonawca wnosi o zmianę „opóźnienia” na „zwłokę”, a 

dodatkowo o wyłączenie uprawnienia do żądania przez Zamawiającego pełnej szkody – 

Wykonawca wnosi o wyłączenie utraconych korzyści. 

 

Wykonawca wskazuje, że interes stron winien być zrównoważony w regulacji dot. kar 

umownych, wobec czego wnosi, aby kary umowne były również zastrzeżone na rzecz 

Wykonawcy za zwłokę Zamawiającego w odbiorze Urządzenia, gdyż z tego powodu 

Wykonawca ponosi szkodę oraz dodatkowe koszty. 

 

Wykonawca proponuje następujące brzmienie: 

 

1. Z tytułu zwłoki  w wykonaniu Umowy, Dostawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% 

brutto kwoty określonej w § 2 ust.1 za każdy dzień zwłoki . 

2. Jeżeli zwłoka  przekroczy 2 tygodnie Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy, jeżeli 

opóźnienie nastąpiło z winy Wykonawcy. 

3. Odstąpienie od umowy przysługiwać będzie Zamawiającemu w ciągu 14 dni od daty, w 

której zwłoka wydania Urządzenia przekroczy 2 tygodnie i wymaga pod rygorem nieważności 

zachowania formy pisemnej poprzez złożenie oświadczenia drugiej stronie. 



 
 

4. W przypadku, gdy Wykonawca nie przystąpi do naprawy Urządzenia w terminie 

określonym w § 5 ust. 4, zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 %PLN za 

każdy dzień zwłoki . 

5. W przypadku zwłoki  w usunięciu usterek podczas odbioru techniczno-jakościowego, w 

terminie określonym w protokole, o którym mowa w § 4 ust. 6, Wykonawca zapłaci 

Zamawiającemu karę umowną w wysokości 0,1 % ceny Przedmiotu zamówienia określonej w 

§ 2 ust. 1 za każdy dzień zwłoki . 

6. Niezależnie od przysługujących Zamawiającemu uprawnień przewidzianych w niniejszej 

umowie oraz przepisach prawa powszechnie obowiązującego w przypadku: 

a.  zwłoki  Wykonawcy w wydaniu Urządzenia; lub 

b.         gdy w trakcie odbioru techniczno - jakościowego zostaną stwierdzone usterki, wady 

Urządzenia lub gdy Urządzenie nie będzie spełniało wszystkich warunków technicznych 

przewidzianych w SIWZ, 

Zamawiający obciąży Wykonawcę kosztami poniesionymi w związku z koniecznością 

zapewnienia Zamawiającemu Urządzenia o podobnych parametrach technicznych jak 

przewidzianych w Umowie, w szczególności kosztami najmu, leasingu, itp. za czas do dnia 

wydania Urządzenia przez Wykonawcę Zamawiającemu zgodnego z postanowieniami 

Umowy, nie więcej jednak niż 2% wartości Urządzenia na co Wykonawca wyraża zgodę. 

7. W przypadku, gdy szkoda Zamawiającego przewyższać będzie wysokość zastrzeżonych kar 

umownych, Zamawiający jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania w pełnej 

wysokości, z wyłączeniem utraconych korzyści. 

8. W przypadku, gdy Zamawiający nie odbierze Urządzenia w terminie 7 dni od dnia 

zgłoszenia przez Wykonawcę do odbioru techniczno – jakościowego, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy karę umowną w wysokości 0,1 % ceny Przedmiotu zamówienia określonej w § 2 

ust. 1 za każdy dzień zwłoki. W przypadku, gdy szkoda Wykonawcy przewyższać będzie 

wysokość zastrzeżonej kary umownej, Wykonawca jest uprawniony do dochodzenia 

odszkodowania w pełnej wysokości, z wyłączeniem utraconych korzyści. 

9. Kary umowne płatne są w terminie wskazanym w wezwaniu do ich zapłaty. 

10.Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie wierzytelności z tytułu kar umownych i/lub z 

tytułu roszczeń, o których mowa w ust. 6 powyżej z należnego Wykonawcy wynagrodzenia, o 

którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy. 

11.Niezależnie od kary umownej, o której mowa w ust. 8 powyżej Wykonawca obciąży 

Zamawiającego kosztami przechowania i transportu sprzętu powstałymi z powodu zwłoki w 

odbiorze Urządzenia, na co Zamawiający wyraża zgodę.  

 

Odpowiedź nr 4: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Należy odróżnić instytucję "winy" 

od instytucji "opóźnienia" i  "zwłoki" jako kwalifikowanego opóźnienia. 

 


