Politechnika Lubelska
Biuro Zamówień Publicznych
20-618 Lublin, ul. Nadbystrzycka 40A
tel. +48 81 538 46 32, e-mail: bzp@pollub.pl

Lublin, dnia 15 października 2020 r.
Nr sprawy KP-272-PNK-115/2020 - 483
Wykonawcy zainteresowani postępowaniem
Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.
Zakup robota dwuramiennego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
WYJAŚNIENIA i ZMIANA TREŚCI SIWZ
Zamawiający, Politechnika Lubelska, działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy Pzp, dokonuje zmiany treści
SIWZ poprzez udzielenie odpowiedzi na złożone zapytania bez ujawniania ich źródła oraz zmienia treść SIWZ:
I.
Pytanie 1
§5 ust.1 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na usunięcie drugiego zdania z przedmiotowego ustępu?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza usunięcie drugiego zdania z przedmiotowego ustępu.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 5 ust. 1 Gwarancja i rękojmia
1. Dostawca udziela 18 miesięcznej gwarancji jakości na Urządzenie. Udzielona gwarancja jakości
i rękojmia za wady oznaczają, że Dostawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność za wynikłe szkody
w imieniu Zamawiającego i utracone przez niego korzyści, będące następstwem ujawnionych wad Urządzenia.
TREŚĆ PO ZMIANIE
1.Dostawca udziela 18 miesięcznej gwarancji jakości na Urządzenie.
Pytanie 2
§5 ust.2 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy w następujący
sposób:
„Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady Urządzenia rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony protokołu
odbioru, o którym mowa w §3 ust.1 Umowy i trwa przez okres czasu wskazany w ust. 1 powyżej, ale nie dłużej niż 19
miesięcy licząc od dnia dostawy Urządzenia do miejsca dostawy zgodnie z Umową”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy w sposób zaproponowany przez Wykonawcę.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 5 ust. 2 Gwarancja i rękojmia
2.Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady Urządzenia rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony
protokołu odbioru, o którym mowa w § 3 ust. 1 Umowy.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
2. Okres gwarancji jakości i rękojmi za wady Urządzenia rozpoczyna swój bieg od daty podpisania przez strony
protokołu odbioru, o którym mowa w §3 ust.1 Umowy i trwa przez okres czasu wskazany w ust. 1 powyżej, ale nie
dłużej niż 19 miesięcy licząc od dnia dostawy Urządzenia do miejsca dostawy zgodnie z Umową.
Pytanie 3
§5 ust.6 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na wydłużenie terminu wskazanego w pierwszym zdaniu
przedmiotowego ustępu z 6 tygodni na 8 tygodni?
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na wydłużenie terminu.
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TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 5 ust. 6 Gwarancja i rękojmia
6. Dostawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 6 (sześciu) tygodni od dnia doręczenia
mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Opóźnienie Dostawcy w tym zakresie uzasadniać mogą
jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych elementów urządzeń
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Dostawca
nie usunie wad, usterek lub awarii Urządzenia we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć
samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
6. Dostawca oświadcza, że okres każdej naprawy gwarancyjnej nie przekroczy 8 (ośmiu) tygodni od dnia doręczenia
mu zgłoszenia, o którym mowa w ust. 5 niniejszego paragrafu. Opóźnienie Dostawcy w tym zakresie uzasadniać mogą
jedynie zdarzenia stanowiące siłę wyższą. W odniesieniu do wymienionych lub naprawionych elementów urządzeń
termin gwarancji biegnie na nowo od chwili dokonania skutecznej naprawy lub zakończenia wymiany. Jeżeli Dostawca
nie usunie wad, usterek lub awarii Urządzenia we wskazanym powyżej terminie, Zamawiający może je usunąć
samodzielnie lub zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Dostawcy.
Pytanie 4
§5 ust.9 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie kolejnego zdania do przedmiotowego ustępu
o treści:
„Strony postanawiają, iż Zamawiający będzie uprawniony do skorzystania z uprawnień wynikających z przepisów
o rękojmi po bezskutecznym wykorzystaniu wszystkich uprawnień wynikających z udzielonej przez Wykonawcę gwarancji
jakości”.
Uzasadnienie:
- Szanowni Państwo, udzielając gwarancji jakości Wykonawca chce mieć pewność, iż zamawiający, w razie potrzeby
będzie z niej korzystał. Gwarancja w odróżnieniu od rękojmi, jest dostosowana do przedmiotu umowy i ma określoną
wartość ekonomiczną.
W przypadku pozostawienia rękojmi bez zmian, udzielenie przez Wykonawcę gwarancji jakości staje się w zasadzie
bezprzedmiotowe. Mając na uwadze powyższe, proponujemy alternatywne rozwiązanie polegające na uregulowaniu
kolejności, w której zamawiający będzie korzystał ze swoich uprawnień.
Odpowiedź
Zamawiający nie dopuszcza dodania kolejnego zdania do przedmiotowego ustępu o treści zaproponowanej przez
Wykonawcę.
Pytanie 5
§7 ust. 1 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy w następujący
sposób:
„Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku zwłoki Dostawcy z wykonaniem Umowy,
w stosunku do terminu, określonego w § 2 ust.1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 za każdy
dzień zwłoki”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy na treść zaproponowaną przez Wykonawcę
powyżej.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 7 ust. 1 Kary umowne i odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę
z
wykonaniem
Umowy,
w
stosunku
do
terminu,
określonego
w
§
2
ust.
1,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku zwłoki Dostawcy z wykonaniem Umowy, w
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stosunku do terminu, określonego w § 2 ust.1, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w § 4 ust.1 za
każdy dzień zwłoki.
Pytanie 6
§7 ust. 2 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy w następujący
sposób:
„Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę kara umowną w przypadku zwłoki Dostawcy w usuwaniu wad stwierdzonych
w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt.1 oraz
§ 5 ust. 6 Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień zwłoki
w usunięciu wad”.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy na treść zaproponowaną przez Wykonawcę
powyżej.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 7 ust. 2 Kary umowne i odstąpienie od Umowy
2. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę
z
usuwaniem
wad
stwierdzonych
w
trakcie
odbioru
i
w
ramach
gwarancji
jakości
w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt. 1 oraz w § 5 ust. 6 Umowy,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w usunięciu wad.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
2.Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę kara umowną w przypadku zwłoki Dostawcy w usuwaniu wad
stwierdzonych w trakcie odbioru i w ramach gwarancji jakości w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w §
3 ust. 2 pkt.1 oraz § 5 ust. 6 Umowy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia netto określonego w §4 ust.1 za każdy
rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad.
Pytanie 7
§7 ust. 3 wzoru umowy – Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy w następujący
sposób:
„Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 4
ust.1 za każdy dzień zwłoki w czasie reakcji serwisowej rozumianej jako czas od zgłoszenia wady, awarii lub usterki
Urządzenia do chwili odebrania Urządzenia przez Dostawcę do naprawy lub stawienia się serwisanta w miejscu instalacji
Urządzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5.”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy na treść zaproponowaną przez Wykonawcę
powyżej.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 7 ust. 3 Kary umowne i odstąpienie od Umowy
3. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §
4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w czasie reakcji serwisowej rozumianej jako czas od zgłoszenia wady, awarii lub
usterki Urządzenia do chwili odebrania Urządzenia przez Dostawcę do naprawy lub stawienia się serwisanta w miejscu
instalacji Urządzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
3.Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 0,2 % wynagrodzenia netto określonego w § 4
ust.1 za każdy dzień zwłoki w czasie reakcji serwisowej rozumianej jako czas od zgłoszenia wady, awarii lub usterki
Urządzenia do chwili odebrania Urządzenia przez Dostawcę do naprawy lub stawienia się serwisanta w miejscu
instalacji Urządzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5.”
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Pytanie 8
§7 ust. 4 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy w następujący
sposób:
„Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania świadczenia, o
którym mowa w §1 ust. 2 pkt. b) w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy na treść zaproponowaną przez Wykonawcę
powyżej.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 7 ust. 4 Kary umowne i odstąpienie od Umowy
4. Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania
świadczenia, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. b) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
4.Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania świadczenia,
o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. b) w wysokości 3% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.”
Pytanie 9
§7 ust. 5 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy w następujący
sposób:
„W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, Dostawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy na treść zaproponowaną przez Wykonawcę
powyżej.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 7 ust. 5 Kary umowne i odstąpienie od Umowy
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, Dostawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1
TREŚĆ PO ZMIANIE:
5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, Dostawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 5% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1”
Pytanie 10
§7 ust. 7 wzoru umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy w następujący
sposób:
„W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w
innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy.”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na zmianę przedmiotowego przepisu umowy na treść zaproponowaną przez Wykonawcę
powyżej.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ:
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 7 ust. 7 Kary umowne i odstąpienie od Umowy
7.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz
w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Zamawiający może
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dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość
zastrzeżonych kar umownych.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
7.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz
w innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Zamawiający może
dochodzić odszkodowania na zasadach ogólnych z zastrzeżeniem dalszych postanowień Umowy.
Pytanie 11
§ 7 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w przedmiotowym paragrafie nowego ust. 9
o następującej treści:
„Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu zastrzeżonych w Umowie kar, nie może przekroczyć 15% wartości
wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 Umowy.”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w przedmiotowym paragrafie nowego ust. 9 o treści zaproponowanej przez
Wykonawcę powyżej.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 7 Kary umowne i odstąpienie od Umowy
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z
wykonaniem
Umowy,
w
stosunku
do
terminu,
określonego
w
§
2
ust.
1,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z usuwaniem
wad
stwierdzonych
w
trakcie
odbioru
i
w
ramach
gwarancji
jakości
w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt. 1 oraz w § 5 ust. 6 Umowy,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w usunięciu wad.
3. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §
4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w czasie reakcji serwisowej rozumianej jako czas od zgłoszenia wady, awarii lub
usterki Urządzenia do chwili odebrania Urządzenia przez Dostawcę do naprawy lub stawienia się serwisanta w miejscu
instalacji Urządzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5.
4. Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania
świadczenia, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. b) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, Dostawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1
6. Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Dostawcy karą umowną,
określoną w ust. 5, nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również na podstawie ust. 1-4
niniejszego paragrafu.
7. W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w
innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
8. W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Dostawca będzie upoważniony do
naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
1. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z
wykonaniem
Umowy,
w
stosunku
do
terminu,
określonego
w
§
2
ust.
1,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z usuwaniem
wad
stwierdzonych
w
trakcie
odbioru
i
w
ramach
gwarancji
jakości
w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt. 1 oraz w § 5 ust. 6 Umowy,
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w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w usunięciu wad.
3. Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w §
4 ust.1 za każdy dzień opóźnienia w czasie reakcji serwisowej rozumianej jako czas od zgłoszenia wady, awarii lub
usterki Urządzenia do chwili odebrania Urządzenia przez Dostawcę do naprawy lub stawienia się serwisanta w miejscu
instalacji Urządzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5.
4. Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania
świadczenia, o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. b) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
5. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, Dostawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1
6.Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Dostawcy karą umowną,
określoną w ust. 5, nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również na podstawie ust. 1-4
niniejszego paragrafu.
7.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w
innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
8.W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Dostawca będzie upoważniony do
naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
9. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu zastrzeżonych w Umowie kar, nie może przekroczyć 15% wartości
wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 Umowy.
Pytanie 12
§ 7 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w przedmiotowym paragrafie nowego ust. 10
o następującej treści:
„Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ze wszystkich tytułów, w tym wynikających z Umowy, jest
ograniczona do 100% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w §4 ust. 1 Umowy”. Wykonawca w żadnym
wypadku nie odpowiada za szkody następcze, pośrednie, w tym za utracone korzyści.”
Uzasadnienie:
− Wykonawca zwraca się z prośbą o ograniczenie odpowiedzialności odszkodowawczej do wartości netto Umowy
i odpowiedzialności Stron do wysokości rzeczywiście wyrządzonej szkody w razie ewentualnego naruszenia
postanowień Umowy. Przepis art. 361 § 2 k.c. pozwala stronom umowy określić reguły przypisania odpowiedzialności
za szkodę i zakres obowiązku jej naprawienia. Zaproponowane przez Wykonawcę postanowienia mają na celu
zrównoważenie interesów stron Umowy w myśl zasady, iż celem odpowiedzialności odszkodowawczej nie jest
wzbogacenie strony poszkodowanej, lecz wyłącznie usunięcie uszczerbku wywołanego określonym zdarzeniem.
Dodatkowo przedmiotowe postanowienia pozwalają precyzyjniej określić ryzyka i ewentualne koszty finansowe, które
bierze na siebie Wykonawca w związku z zawarciem Umowy. Wykonawca pragnie również wyjaśnić, iż określone
w Umowie kary umowne stanowią surogat odszkodowania jakie może otrzymać Zamawiający w razie poniesienia lub
tez braku poniesienia szkody w następstwie niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania Wykonawcy, za
które Zamawiający przewidział kary umowne. Oznacza to, że ewentualna szkoda jaką Zamawiający mógłby ponieść w
związku z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, czy jego
podwykonawców zostałaby naprawiona przez zapłatę kary umownej. Jednocześnie zdaniem Wykonawcy, ograniczenie
odpowiedzialności odszkodowawczej Wykonawcy do wartości umowy nie stanowi ryzyka dla Zamawiającego z uwagi
na to, iż ryzyko wystąpienia szkody przekraczającej wartość umowy w toku realizacji przedmiotu umowy jest znikome.
Niemniej jednak Wykonawca podkreśla, iż jego nadrzędnym celem jest wykonanie przedmiotowego zamówienia w
sposób należyty, zgodnie z oczekiwaniami Zamawiającego, w szczególności bez narażenia Zamawiającego na
jakiekolwiek szkody.
− Podkreślić również należy, że ewentualna szkoda Zamawiającego będąca następstwem niewykonania lub
nienależytego wykonania przedmiotu Umowy (za które Zamawiający przewidział kary umowne) nie będzie wyższa niż
wysokość zastrzeżonych kar umownych. W przypadku jednak (choć prawdopodobieństwo jest znikome) gdyby
wysokość szkody poniesionej przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które Zamawiający przewidział kary
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umowne przekroczyłaby wysokość zastrzeżonych kar umownych Zamawiający uprawniony będzie do dochodzenia
odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, ale w zakresie właściwego limitu odpowiedzialności.
− Niezależnie od powyższego podkreślić należy, że Wykonawca jest świadomy konsekwencji wynikających z umowy
dotyczącej zamówienia, przepisów prawa związanych z nienależytym wykonaniem Umowy, w związku z tym w
interesie Wykonawcy jest dołożenie wszelkich starań, aby wykonać umowę należycie i nie narazić Zamawiającego na
jakiekolwiek szkody.
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w przedmiotowym paragrafie nowego ust. 10 o treści zaproponowanej przez
Wykonawcę powyżej.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 7 Kary umowne i odstąpienie od Umowy
1.Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z wykonaniem
Umowy,
w
stosunku
do
terminu,
określonego
w
§
2
ust.
1,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2.Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z usuwaniem
wad
stwierdzonych
w
trakcie
odbioru
i
w
ramach
gwarancji
jakości
w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt. 1 oraz w § 5 ust. 6 Umowy,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w usunięciu wad.
3.Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4
ust.1 za każdy dzień opóźnienia w czasie reakcji serwisowej rozumianej jako czas od zgłoszenia wady, awarii lub
usterki Urządzenia do chwili odebrania Urządzenia przez Dostawcę do naprawy lub stawienia się serwisanta w miejscu
instalacji Urządzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5.
4.Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania świadczenia,
o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. b) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, Dostawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1
6.Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Dostawcy karą umowną,
określoną w ust. 5, nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również na podstawie ust. 1-4
niniejszego paragrafu.
7.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w
innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
8.W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Dostawca będzie upoważniony do
naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
9. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu zastrzeżonych w Umowie kar, nie może przekroczyć 15% wartości
wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 Umowy.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
1.Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z wykonaniem
Umowy,
w
stosunku
do
terminu,
określonego
w
§
2
ust.
1,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 za każdy dzień opóźnienia.
2.Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w przypadku opóźnienia się przez Dostawcę z usuwaniem
wad
stwierdzonych
w
trakcie
odbioru
i
w
ramach
gwarancji
jakości
w stosunku do terminów, określonych odpowiednio w § 3 ust. 2 pkt. 1 oraz w § 5 ust. 6 Umowy,
w wysokości 1% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia
w usunięciu wad.
3.Zamawiający ma prawo obciążyć Dostawcę karą umowną w wysokości 1 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4
ust.1 za każdy dzień opóźnienia w czasie reakcji serwisowej rozumianej jako czas od zgłoszenia wady, awarii lub
usterki Urządzenia do chwili odebrania Urządzenia przez Dostawcę do naprawy lub stawienia się serwisanta w miejscu
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instalacji Urządzenia w stosunku do terminu wskazanego w § 5 ust. 5.
4.Dostawca zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej z tytułu niewykonania świadczenia,
o którym mowa w §1 ust. 2 pkt. b) w wysokości 5% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1.
5.W przypadku odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Dostawca, Dostawca
zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz Zamawiającego kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia brutto
określonego w § 4 ust.1
6.Strony zgodnie ustalają, że odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego i obciążenie Dostawcy karą umowną,
określoną w ust. 5, nie pozbawia Zamawiającego prawa do naliczenia kar umownych również na podstawie ust. 1-4
niniejszego paragrafu.
7.W przypadku poniesienia przez Zamawiającego szkody przewyższającej wartość zastrzeżonej kary umownej oraz w
innych wypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Dostawcę, Zamawiający może dochodzić
odszkodowania na zasadach ogólnych wynikających z Kodeksu Cywilnego, przenoszącego wysokość zastrzeżonych kar
umownych.
8.W przypadku zwłoki w terminowej zapłacie należności za wykonanie Umowy, Dostawca będzie upoważniony do
naliczenia Zamawiającemu odsetek za zwłokę w wysokości ustawowej.
9. Całkowita odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu zastrzeżonych w Umowie kar, nie może przekroczyć 15% wartości
wynagrodzenia netto określonego w §4 ust. 1 Umowy.
10. Całkowita odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ze wszystkich tytułów, w tym wynikających z Umowy,
jest ograniczona do 100% wartości wynagrodzenia umownego netto określonego w §4 ust. 1 Umowy. Wykonawca w
żadnym wypadku nie odpowiada za szkody następcze, pośrednie, w tym za utracone korzyści.

Pytanie 13
§ 10 wzoru umowy - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie w przedmiotowym paragrafie nowego ustępu
o następującej treści:
„Strony są świadome obecnej sytuacji dotyczącej rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (choroby COVID-19) lub
jakiejkolwiek mutacji wyżej wymienionego wirusa, która może mieć wpływ na prowadzenie normalnej działalności
gospodarczej. Dalsze rozprzestrzenianie się wirusa może spowodować nieprzewidywalne skutki, co nie wyklucza
możliwości powołania się w przyszłości na okoliczności siły wyższej. W takim wypadku, niezależnie od innych postanowień
Umowy, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania zmiany lub odpowiedniego dostosowania warunków Umowy,
w niezbędnym zakresie, stosownie do panującej sytuacji.”
Odpowiedź
Zamawiający wyraża zgodę na dodanie w przedmiotowym paragrafie nowego ustępu o treści zaproponowanej przez
Wykonawcę powyżej.
TREŚĆ PRZED ZMIANĄ
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst Umowy § 10 Siła wyższa
Od obowiązków wynikających z Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności
nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności
(siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu
okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te
okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
1. Od obowiązków wynikających z Umowy Strony mogą być zwolnione w przypadku zaistnienia okoliczności
nieprzewidzianych, niezależnych od woli stron, którym strona nie mogła zapobiec przy dołożeniu należytej staranności
(siła wyższa), i które nastąpiły po zawarciu Umowy, uniemożliwiając jej wykonanie w całości lub części. O zaistnieniu
okoliczności uznanych za siłę wyższą strony są zobowiązane niezwłocznie się powiadomić w formie pisemnej. Gdyby te
okoliczności trwały dłużej niż 30 dni, każda ze stron ma prawo do rozwiązania Umowy w formie pisemnej ze skutkiem
natychmiastowym bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie.
2. Strony są świadome obecnej sytuacji dotyczącej rozprzestrzeniania się koronawirusa SARS-CoV-2 (choroby COVID19) lub jakiejkolwiek mutacji wyżej wymienionego wirusa, która może mieć wpływ na prowadzenie normalnej
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działalności gospodarczej. Dalsze rozprzestrzenianie się wirusa może spowodować nieprzewidywalne skutki, co nie
wyklucza możliwości powołania się w przyszłości na okoliczności siły wyższej. W takim wypadku, niezależnie od
innych postanowień Umowy, każdej ze Stron przysługuje prawo żądania zmiany lub odpowiedniego dostosowania
warunków Umowy, w niezbędnym zakresie, stosownie do panującej sytuacji.
III.
Ponadto Zamawiający dokonuje zmiany w treści SIWZ.
Miejsce gdzie znajduje się zmieniany tekst: SIWZ – rozdział 12. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT,
pkt 1 oraz pkt 5:
TREŚĆ PRZE ZMIANĄ:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5;
w terminie do dnia 16 października 2020 r. do godz. 10:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 16 października 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój nr 5.
TREŚĆ PO ZMIANIE:
1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:
Politechnika Lubelska; ul. Nadbystrzycka 40A, 20-618 Lublin; Biuro Zamówień Publicznych, pokój nr 5;
w terminie do dnia 22 października 2020 r. do godz. 10:00.
5. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 22 października 2020 r. o godz. 10:15 w siedzibie Zamawiającego – pokój
nr 5.
W związku z powyższym koperta powinna być oznakowana:
Nazwa i adres Wykonawcy
nr tel. i adresu e-mail
Politechnika Lubelska
Biuro Zamówień Publicznych
ul. Nadbystrzycka 40A, pokój nr 5
20-618 Lublin
Oferta w postępowaniu Nr KP-272-PNK-115/2020
na Zakup robota dwuramiennego na potrzeby Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej
Nie otwierać przed dniem 22 października 2020 r. przed godz. 10:15.

Zamawiający wprowadza również adekwatne zmiany w Ogłoszeniu o zamówieniu.

Podpisano
Z-ca Kanclerza Politechniki Lubelskiej
/-/ mgr Agnieszka Kluska

