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l.dz. 386/2023/W 

 Wrocław dn. 02.02.2023 r. 

 

Uczestnicy postępowania 

 

 

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. Dzierżawa 

zbiorników na ciekły azot wraz z dostawą ciekłego azotu dla budynków C i E oraz 

dostawa ciekłego azotu do budynku 1BC na podstawie umowy ramowej, numer 

sprawy: PO.271.68.2022 

 

 

Zamawiający informuje, że do ww. postępowania zostały złożone pytania.  

W związku z tym zgodnie z art. 135 ustawy PZP (Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze 

zm.) Zamawiający przekazuje treść zapytań wraz z wyjaśnieniem. 

 

WZORY UMÓW – (załączniki: Zał. nr 3 Umowa cz. 1 oraz Zał. nr 3 Umowa 

cz. 2) 

 
 

Pytanie 1: 

Wykonawca wnosi o zmianę §6 z treści:  

Odpowiedzialność za nienależytą realizację Umowy  

1. Każdorazowo w przypadku naruszenia przez Wykonawcę postanowień 

Umowy i nieusunięcia tego naruszenia w wyznaczonym przez Zamawiającego 

dodatkowym terminie, Zamawiający będzie miał prawo wypowiedzieć Umowę 

ze skutkiem natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

2. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:  

a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 

ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej w wysokości 0,5% maksymalnej wartości Umowy brutto, o 

której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę innych niż wskazanych w lit. 

a) terminów wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy oraz 

Załączników do Umowy, w tym w szczególności terminów o jakich mowa w §3 

ust. 7 i §3 ust. 9 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 1% wynagrodzenia brutto przysługującego 

Wykonawcy za dane Zamówienie na podstawie § 4 ust. 2 lit. c), naliczanej za 

każdy rozpoczęty dzień zwłoki;  

c) Niezależnie od możliwości żądania kary umownej wskazanej w lit. a) lub b), 

w przypadku rozwiązania Umowy ze skutkiem natychmiastowym na podstawie 
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§5 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 5 % maksymalnej wartości Umowy brutto, 

o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

3. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie pozbawia 

Zamawiającego prawa dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej 

wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych.  

4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych należnych 

Zamawiającemu na podstawie ust. 2 z płatności na rzecz Wykonawcy. 5. Kary 

umowne naliczane przez Zamawiającego łącznie nie mogą przekroczyć 20% 

maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

 

na treść: 
 

§ 6 Odpowiedzialność  

1. Każdorazowo w przypadku naruszenia przez jedną ze Stron postanowień 

Umowy i nieusunięcia tego naruszenia w wyznaczonym przez drugą 

Stronę dodatkowym terminie, Strona wzywająca do usunięcia 

naruszeń będzie miała prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

2. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w ust. 1 powyżej, Zamawiający 

może zażądać od Wykonawcy zapłaty kar umownych w następujących 

przypadkach:  

a) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę terminu określonego w § 3 

ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy zapłaty 

kary umownej w wysokości 0,5% maksymalnej wartości Umowy brutto, o 

której mowa w § 4 ust. 1 Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę innych niż wskazanych w lit. 

a) terminów wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy oraz 

Załączników do Umowy, w tym w szczególności terminów o jakich mowa w §3 

ust. 7 i §3 ust. 9 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

przysługującego Wykonawcy za dane Zamówienie na podstawie § 4 ust. 2 lit. 

c), naliczanej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, jednakże nie więcej niż 

zawartość danego Zamówienia;  

c) Niezależnie od możliwości żądania kary umownej wskazanej w lit. a) lub b), 

w przypadku rozwiązania przez Zamawiającego Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym na podstawie §6 ust. 1 Umowy, Zamawiający będzie miał 

prawo żądać od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 5 % 

maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy.  

3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w §6 ust. 1 powyżej, w 

przypadku rozwiązania przez Wykonawcę Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym na podstawie §6 ust. 1 Wykonawca może zażądać 

od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 5 % 

maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 

Umowy. 
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 4. Zamawiający jest uprawniony do potrącania kar umownych należnych 

Zamawiającemu na podstawie ust. 2 z płatności na rzecz Wykonawcy.  

5. Kary umowne naliczane przez Zamawiającego łącznie nie mogą przekroczyć 

10% maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 Umowy. 

6. Zapłata kar umownych, o których mowa w ust. 2, nie pozbawia Stron prawa 

dochodzenia odszkodowania w kwocie przekraczającej wysokość kar 

umownych, na zasadach ogólnych, z zastrzeżeniem ograniczeń 

odpowiedzialności Wykonawcy wskazanych w ust. 7-10 poniżej.  

7. W przypadku dostarczenia ciekłego azotu niezgodnego ze 

specyfikacją lub braku dostarczenia ciekłego azotu, Wykonawca będzie 

ponosić odpowiedzialność odszkodowawczą ograniczoną do wysokości 

wartości wadliwej/niezrealizowanej dostawy, według cen 

wynikających z niniejszej Umowy.  

8. Z zastrzeżeniem zapisów pkt § 6 ust. 7 oraz § 6 ust. 10 

odpowiedzialność Wykonawcy za szkody wynikłe z niewłaściwego 

wykonywania zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy jest 

ograniczona do rzeczywistej wartości poniesionej szkody, jednakże nie 

może przekroczyć kwoty PLN 100.000(sto tysięcy) za każde zdarzenie 

lub ciąg powiązanych zdarzeń, z wyłączeniem przypadku uszkodzenia 

ciała lub śmierci osoby bezpośrednio związanej z powstaniem szkody.  

9. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody 

związane z niewłaściwym wykorzystaniem dostarczanego ciekłego 

azotu lub niewłaściwym korzystaniem ze zbiorników do 

przechowywania ciekłego azotu.  

10. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności finansowej za 

ewentualne utracone korzyści, tj. za utratę zysków, utratę marż, utratę 

możliwości użytkowania, utratę umów lub klientów, ani też za 

jakiekolwiek straty pośrednie lub wtórne niezależnie od ich przyczyny. 

 

 

Odpowiedź 1: 

 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę zapisów umowy w następującym 

zakresie: 

 

§ 6 Odpowiedzialność  

1. Każdorazowo w przypadku naruszenia przez jedną ze Stron postanowień 

Umowy i nieusunięcia tego naruszenia w wyznaczonym przez drugą 

Stronę dodatkowym terminie, Strona wzywająca do usunięcia 

naruszeń będzie miała prawo wypowiedzieć Umowę ze skutkiem 

natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia.  

 

2. Niezależnie od uprawnienia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze 

skutkiem natychmiastowym, Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 

zapłaty kar umownych w następujących przypadkach:  
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b) w przypadku niedotrzymania przez Wykonawcę innych niż wskazanych w l it. 

a) terminów wykonywania zobowiązań wynikających z Umowy oraz 

Załączników do Umowy, w tym w szczególności terminów o jakich mowa w §3 

ust. 7 i §3 ust. 9 Umowy, Zamawiający będzie miał prawo żądać od Wykonawcy 

zapłaty kary umownej w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto 

przysługującego Wykonawcy za dane Zamówienie na podstawie § 4 ust. 2 lit. 

c), naliczanej za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, 

 

3. Niezależnie od uprawnienia wskazanego w §6 ust. 1 powyżej, w 

przypadku rozwiązania przez Wykonawcę Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym na podstawie §6 ust. 1 Wykonawca może zażądać 

od Zamawiającego zapłaty kary umownej w wysokości 5 % 

maksymalnej wartości Umowy brutto, o której mowa w § 4 ust. 1 

Umowy. 

 

Zamawiający nie wyraża zgody na pozostałe propozycje zmian umowy.  

 

 

 

Sporządziła: A. Światowska 
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