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WYJAŚNIENIA 
TREŚCI ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie, jako Zamawiający w postępowaniu o 

udzielenie zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30 000 euro, w trybie zapytania ofertowego 

pn.: „Świadczenie usługi dostępu do Internetu"- SPRAWA WSA/ZP/BA/04/2019 - udziela wyjaśnień do 

złożonych zapytań dotyczących treści zapytania ofertowego. 

Pytanie 1. 

Załącznik Nr 2, wzór umowy - czy w przypadku wyboru oferty Wykonawcy prowadzącego działalność 

w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona Wykonawcy, będzie obejmować 

wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh? 

Odpowiedź. 

W przypadku podpisania Umowy z Wykonawcą prowadzącym działalność w formie spółki akcyjnej, 

część komparycyjna Umowy zawierać będzie wymagane dane zgodnie z art. 374 § 1 Ksh tj. nazwę 

spółki, jej siedzibę i adres, oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywana jest 

dokumentacja spółki oraz numer pod którym spółka jest wpisana do rejestru, numer identyfikacji 

podatkowej (NIP), wysokość kapitału zakładowego i kapitału wpłaconego. 

Pytanie 2. 

Załącznik Nr 2, wzór umowy § 10, ust 6 „Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kwot kar 

umownych z należności wynikającej z faktury, na co Wykonawca wyraża zgodę" - w świetle 

powyższego Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że ewentualne naliczenie i potrącenie kar umownych 

poprzedzone zostanie postępowaniem, które pozwoli na wyjaśnienie przyczyn, z powodu których 

Umowa nie była realizowana 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. Wskazać należy, że kara umowna powinna przysługiwać Zamawiającemu tylko i wyłącznie w 

przypadku, gdy niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania nastąpiło z winy Wykonawcy, 

co w praktyce oznacza konieczność istnienia procedury, w toku której Strony mają możliwość 

zaprezentowania swoich stanowisk. 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. 



W związku z powyższym, Wykonawca wnosi o potwierdzenie, że potrącenie kar umownych będzie 

poprzedzone stosownym postępowaniem? 

Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż potrącenie kar umownych będzie poprzedzone stosownym 

postępowaniem. W konsekwencji tego zostanie stosownie zmodyfikowany § 2 ust. 2 Wzoru Umowy. 

Pytanie 3. 

Załącznik Nr 2, wzór umowy § 9, ust 2 „Należność wynikającą z faktur będzie płatna przez 

Zamawiającego w terminie 14 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury" - Wykonawca 

zwraca się o zastąpienie wyrazu „doręczenia" wyrazem „wystawienia". Zwrócić należy uwagę, że 

opłaty abonamentowe pobierane są w wysokości stałej „z góry", w tej sytuacji z punktu widzenia 

Wykonawcy, zasadnym jest proponowana zmiana zapisu. W systemach informatycznych Wykonawcy 

istnieje możliwość ustawienia wydłużonego terminu płatności, ale datą początkową jest data 

wystawienia faktury. Powyższa propozycja pozwoli na doprecyzowanie regulacji poprzez wskazanie, że 

datą początkową jest data wystawienia faktury i jest to data pewna. Czy w związku z powyższym 

Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji treści zapisu w w/w sposób? 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. W konsekwencji tego zostanie stosownie 

zmodyfikowany § 9 ust. 2 Wzoru Umowy. 

Pytanie 4. 

Załącznik Nr 2, wzór umowy § 9, ust 8 „Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego pod 

rygorem nieważności, przenieść wierzytelności, dokonać cesji, przekazu, sprzedaży oraz zastawienia 

jakiejkolwiek wierzytelności wynikającej z Umowy lub jakiejkolwiek jej części, korzyści z niego lub 

udziału w nim na osoby trzecie" - postanowienia umowy w świetle których przeniesienie 

wierzytelności wymaga zgody Zamawiającego narusza zasadę równowagi kontraktowej stron umowy i 

jest sprzeczne z przyjętą praktyką rynkową, stosownie do której Wykonawcy mogą przekazywać 

przysługujące im wierzytelności podmiotom trzecim bez zgody dłużnika. Wykonawca proponuje 

uzupełnienie poprzez dodanie zapisu „Powyższy zakaz nie obejmuje wymagalnych wierzytelności 

pieniężnych". Czy Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści umowy? 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji treści Wzoru Umowy w 

zakresie § 9 ust 8. 
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Pytanie 5. 

Załącznik Nr 2, wzór umowy § 10 - brak ograniczenia wysokości kar umownych. Propozycja 

uzupełnienia treści postanowień umowy o zapis: „Łączna suma kar umownych naliczonych na 

podstawie § 10, ust. 2, ust. 3 umowy nie przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto 

określonego w Umowie". Maksymalna wysokość kar umownych umożliwia ocenę i szacowanie ryzyka 

związanego z realizacją umowy. W przypadku braku akceptacji proponowanej wysokości kar 

umownych 20% wartości Umowy brutto, zasadnym będzie wskazanie i rozważenie przez 

Zamawiającego innej wartości procentowej. Czy Zamawiający dokona stosownej modyfikacji treści 

umowy? 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. W konsekwencji tego zostanie stosownie 

zmodyfikowany § 10 ust. 3 Wzoru Umowy. 

Pytanie 6. 

Załącznik Nr 2, wzór umowy § 10, ust 7 „Zapłata kar umownych nie wyklucza dochodzenia dalszego 

odszkodowania na zasadach ogólnych, o ile powstała z niewykonania lub nienależytego wykonania 

umowy szkoda jest większa, niż zapłacona kara umowna" - propozycja uzupełnienia zapisu poprzez 

wskazanie, że w przypadku dochodzenia odszkodowania uzupełniającego łączna wysokość 

odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy całkowitej wartości umowy. Czy Zamawiający 

dokona stosownej modyfikacji treści umowy? 

Odpowiedź. 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie wnioskowanej modyfikacji treści Wzoru Umowy w 

zakresie § 10 ust 7. 

Pytanie 7. 

Załącznik Nr 2, wzór umowy - czy Regulamin świadczenia usługi będzie załącznikiem do umowy o 

świadczenie usługi i będzie obowiązywał w zakresie niesprzecznym z Umową? 

Odpowiedź. 

Zamawiający uwzględnia wniosek Wykonawcy. W konsekwencji tego w § 13 Wzoru Umowy zostanie 

dodany ust. 6 oraz Załącznik Nr 4 do Umowy. 

Pytanie 8. 

Czy Zamawiający potwierdza, że w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT zmianie ulegnie 

odpowiednio wynagrodzenie za usługę? 
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Odpowiedź. 

Zamawiający potwierdza, iż w przypadku ustawowej zmiany stawki VAT Strony podpiszą stosowny 

Aneks do Umowy i zmianie ulegnie odpowiednio wynagrodzenie określone w § 7 Wzoru Umowy. W 

konsekwencji tego w § 7 Wzoru Umowy zostanie dodany ust. 5. 

Zmiany we Wzorze Umowy wprowadzone w konsekwencji niniejszego pisma zostały oznaczone kolorem 

granatowym. 

Wyjaśnienia i modyfikacje treści zapytania są wiążące dla wszystkich uczestników postępowania, stają 

się integralną jej częścią i należy je uwzględnić przy sporządzaniu oferty. Treść wyjaśnień oraz zmiany 

zapytania, nie zmieniają w istotny sposób ustalonych zasad postępowania a także przedmiotu 

zamówienia, w związku z powyższym Zamawiający nie przedłuża wyznaczonego terminu składania ofert. 

Załączniki: 

1. Wzór Umowy wer. 1.1 z dn. 08.02.2019. 
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