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        Wałbrzych, dnia 27.02.2020 r. 

 

ZAPYTANIE NR 14 

z dnia 24.02.2020  

 

Dotyczy: „Utworzenie „Biznes Inkubatora“ – Parku Biznesu z Inkubatorem 

Przedsiębiorczości  w Świebodzicach” 

 

W związku z zapytaniem Wykonawcy z dnia 24.02.2020 , Zamawiający przekazuje treść 
zapytania wraz z odpowiedzią. 

 

Zapytanie Wykonawcy:  

 
 

 

 

 

 

 

 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

Strona 2 z 5 

 
 

 

 



Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  
w ramach Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 

 

Strona 3 z 5 

 
 

Odpowiedzi Zamawiającego. 
 

Ad. 1. Zamawiający nie uznaje przedstawionej propozycji zmiany umowy za uzasadnioną, 
będącą w interesie Zamawiającego i służącą realizacji celu przedmiotowego zapytania 
ofertowego. Zapisy umowy zastosowane przez Zamawiającego nie naruszają równowagi 
kontraktowej. Zabezpieczenie wykonania umowy na poziomie 5% jest porównywalne z 
analogicznymi umowami o roboty budowlane, znajdując uzasadnienie w czynnikach takich jak 
wartość robót i ich zakres. Co ważne, 2,5% będzie zwolnione po ukończeniu prac, a reszta 
pozostanie na okres udzielonej rękojmi i gwarancji. Zgodnie  przepisami Prawa zamówień 
publicznych oraz powszechnie przyjętymi praktykami, wadium może wynosić do 3% wartości 
kontraktu – nie zaś zabezpieczenia należytego wykonania umowy. Zgodnie z powszechną 
praktyką rynkową, stosowane są zabezpieczenia na poziomie 15% wartości kontraktu, 
redukowane do 3% po odbiorze końcowym robót. Prawo zamówień publicznych na gruncie 
przepisów art. 150 przewiduje możliwość ustalenia zabezpieczenia w wysokości do 10% ceny 
całkowitej podanej w ofercie. 

 

Ad. 2. Zamawiający nie uznaje przedstawionej zmiany umowy za uzasadnioną, będącą w 
interesie Zamawiającego i służącą realizacji celu przedmiotowego zapytania ofertowego. 
Zapisy umowy zastosowane przez Zamawiającego nie naruszają równowagi kontraktowej. 
Brak podstaw do wprowadzenia odrębnych zapisów dotyczących przesunięcia terminu według 
propozycji Wykonawcy. Niedochowanie terminów z przyczyn nie leżących po stronie 
Wykonawcy, zgodnie z zasadami ogólnymi, nie może stanowić podstawy obciążenia go 
konsekwencjami tego stanu rzeczy. 
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Ad. 3. Zamawiający nie uznaje przedstawionej propozycji zmiany umowy za uzasadnioną, 
będącą w interesie Zamawiającego i służącą realizacji celu przedmiotowego zapytania 
ofertowego. Zapisy umowy zastosowane przez Zamawiającego nie naruszają równowagi 
kontraktowej. Instytucja kary umownej służy zabezpieczeniu terminowego wykonania 
przedmiotu umowy i jako dodatkowe zastrzeżenie umowne nie powinna być wiązana wyłącznie 
z kwestią zawinionego niedotrzymania terminu realizacji umowy (zwłoka). Z prawnego punktu 

widzenia Wykonawca kwestionujący zasadność obciążenia go karą, może to podważać na 
zasadach ogólnych przewidzianych Kodeksem cywilnym. 
 

Ad.4. Zamawiający nie uznaje przedstawionej propozycji zmiany umowy za uzasadnioną, 
będącą w interesie Zamawiającego i służącą realizacji celu przedmiotowego zapytania 
ofertowego. Zapisy umowy zastosowane przez Zamawiającego nie naruszają równowagi 
kontraktowej. Karę umowną za odstąpienie od umowy z winy Zamawiającego przewidują 
postanowienia  paragrafu 20 ust. 1 umowy. Zamawiający uznaje w tym zakresie zabezpieczenie 
Wykonawcy za wystarczające, ponieważ w pozostałych przypadkach, za niewykonanie 
zobowiązania, Zamawiający będzie ponosił odpowiedzialność na zasadach ogólnych.  
 

Ad.5. Zamawiający nie uznaje przedstawionej propozycji zmiany umowy za uzasadnioną, 
będącą w interesie Zamawiającego i służącą realizacji celu przedmiotowego zapytania 
ofertowego. Zapisy umowy zastosowane przez Zamawiającego nie naruszają równowagi 
kontraktowej. Zasady limitowania kar umownych zostały określone na gruncie paragrafu 20 
ust. 7 umowy do poziomu 20%. Limit ten jest powszechnie stosowany na rynku. Ponadto limit 

10% mógłby doprowadzić w konsekwencji do sytuacji, w której ewentualne roszczenia 
Zamawiającego nie zostałyby zaspokojone.  

 

Ad.6. Zamawiający nie uznaje przedstawionej propozycji zmiany umowy za uzasadnioną, 
będącą w interesie Zamawiającego i służącą realizacji celu przedmiotowego zapytania 
ofertowego. Zapisy umowy zastosowane przez Zamawiającego nie naruszają równowagi 
kontraktowej. Zamawiający nie widzi uzasadnionych podstaw wprowadzania dodatkowej 
klauzuli umownej w tym zakresie, ponieważ każdorazowo Wykonawcy przysługuje prawo do 
odstąpienia od umowy na zasadach ogólnych. 
 

Ad.7. Zamawiający nie uznaje przedstawionej propozycji zmiany umowy za uzasadnioną, 
będącą w interesie Zamawiającego i służącą realizacji przedmiotowego zapytania ofertowego. 
Zapisy umowy zastosowane przez Zamawiającego nie naruszają równowagi kontraktowej. 
Wobec tego, że umowa realizowana będzie w systemie generalnego wykonawstwa oraz 

wynagrodzenia ryczałtowego, wskazane w piśmie okoliczności Wykonawca powinien 
uwzględnić  odpowiednio wyceniając swoją ofertę. Znajduje to uzasadnienie tym bardziej, że 
okres realizacji umowy nie jest odległy i – co do zasady – możliwe są do przewidzenia warunki 
realizacji przedmiotu umowy. 
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Ad.8. Zamawiający nie uznaje przedstawionej propozycji zmiany umowy za uzasadnioną, 
będącą w interesie Zamawiającego i służącą realizacji celu przedmiotowego zapytania 
ofertowego. Zapisy umowy zastosowane przez Zamawiającego nie naruszają równowagi 
kontraktowej. W tym zakresie Wykonawca każdorazowo będzie mógł opierać się na przepisach 
Kodeksu cywilnego w związku z zastrzeżoną gwarancją i rękojmią. 
 

Ad.9. Zamawiający nie uznaje przedstawionej propozycji zmiany umowy za uzasadnioną, 
leżącą w interesie Zamawiającego i służącą realizacji celu przedmiotowego zapytania 
ofertowego. Zapisy umowy zastosowane przez Zamawiającego nie naruszają równowagi 
kontraktowej. Analogicznie jak w punkcie 2, każdorazowo w sytuacji, gdy niedochowanie 
terminów będzie skutkiem okoliczności od Wykonawcy niezależnych, brak podstaw obciążania 
go konsekwencjami tego stanu rzeczy.  

 


