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Warszawa, dn. 16.06.2020 r. 
 
 
Szanowni Państwo, 
 
W związku z prowadzonym przez PWPW S.A. postępowaniem na zakup zestawów komputerowych, 
SIWZ nr NT-230-103/20 z dnia 26.05.2020 r. publikujemy odpowiedzi do przysłanych pytań do 
niniejszego postępowania: 
 
 
Pytanie: 
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy kara umowna za przekroczenie terminu dostawy odnosi się do terminu 
określonego w Paragrafie 2 ust. 1 (30 wrzesień 2020r), czy też ma ona odnosić się również do terminów 
wyznaczanych przez Zamawiającego na podstawie Paragrafu 2 ust. 2? 
Jeżeli ma się odnosić również do terminów, o których mowa w Paragrafie 2 ust. 2 prosimy o zmianę w 
taki sposób, aby kara w takim przypadku nie była naliczana od całej wartości Umowy, ale od wartości 
opóźnionej dostawy. będzie uprawniony do nałożenia kary umownej w przypadku naruszenia, które 
doprowadzi do ujawnienia informacji poufne. Prosimy o obniżenie wysokości kary z 50 000 zł do 20 000 
zł. 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
 
Zgodnie z Aneksem nr 1 do SIWZ, nowy termin realizacji zamówienia to 4 tygodnie od daty 
podpisania umowy. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmian do umowy w zakresie 
dotyczącym wysokości kar umownych. 
 
Pytanie: 

Czy jest możliwość zamiany Paragraf 10 ust. 8, tak, aby przedmiotowe uprawnienie, przysługiwało 
również Sprzedawcy?  

Odpowiedź PWPW S.A.: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie wnioskowanej zmiany. 
 
Pytanie: 
 
Czy w przypadku złożenia  Urządzeń do magazynu zapewnionego przez Zamawiającego, ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzeń przechodzi na Zamawiającego? 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
 
W przypadku dostawy Urządzeń do magazynu i obustronnego podpisania protokołu dostawy ryzyko 
przypadkowej utraty lub uszkodzenia Urządzeń przechodzi na Zamawiającego. 
 
Pytanie: 
 
Prosimy o wyjaśnienie, czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację propozycji umowy w ten 
sposób, że w §10 umowy, po ust. 5 dodane zostaną postanowienia o następującej treści: 
„5a. Kupujący na podstawie niniejszej umowy uprawniony jest do naliczania kar umownych, których 
górna wysokość nie przekroczy 30% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §8 ust. 1 
umowy. 
5b. Kupującemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody, jednak całkowita odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu realizacji 
niniejszej umowy (z wyłączeniem odpowiedzialności za szkody spowodowane z winy umyślnej) 
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ograniczona jest do górnej wysokości 100% całkowitego wynagrodzenia netto, o którym mowa w §8 
ust. 1 umowy.”  
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
 
Zamawiający nie akceptuje propozycji zapisów „5a” i „5b” z powyższego pytania. 
 
Pytanie: 
 
Pytanie do Paragrafu 10 ust. 1: 
Prosimy o wyjaśnienie, czy kara umowna za przekroczenie terminu dostawy odnosi się do terminu 
określonego w Paragrafie 2 ust. 1 (30 wrzesień 2020r), czy też ma ona odnosić się również do 
terminów wyznaczanych przez Zamawiającego na podstawie Paragrafu 2 ust. 2? 
Jeżeli ma się odnosić również do terminów, o których mowa w Paragrafie 2 ust. 2 prosimy o zmianę w 
taki sposób, aby kara w takim przypadku nie była naliczana od całej wartości Umowy, ale od wartości 
opóźnionej dostawy. 
 
Odpowiedź PWPW S.A.: 
 
Kara umowna za przekroczenie terminu dostawy odnosi się do terminu określonego w Paragrafie 2 
ust. 1 (4 tygodnie od daty podpisania umowy). 
 
 
 
 


