
Odpowiedzi  na pytania z dnia 22.11.2013 r.  dotyczące przetargu na usługi  pralnicze -  nr sprawy: 

2/II/PN/2013

Dot.  postępowania  o  udzielenie  zamówienia  publicznego na  usługi  pralnicze,  nr  sprawy: 

2/II/PN/2013

Pytanie dot. projektu umowy: 

1. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację ust 6. pkt 2 projektu umowy na następujący:” w razie 

nieterminowego realizowania usługi stanowiącej przedmiot Umowy, lub w przypadku jej nienależytego 

wykonywania  Zamawiającemu  przysługuje  kara  umowna  w  wysokości  2%  wartości  miesięcznego 

zamówienia?  Kara  umowna  w  wysokości  10%  wartości  miesięcznego  zamówienia   jest  rażąco 

wygórowana w rozumieniu art. 484 § 2 Kodeksu cywilnego i wymaga ograniczenia.

Odpowiedź: 

   Prawdopodobnie chodzi o zapis w § 6 pkt 3 - Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację   

   projektu umowy na zaproponowany:„w razie nieterminowego realizowania usługi stanowiącej 

   przedmiot Umowy, lub w przypadku jej nienależytego wykonywania Zamawiającemu przysługuje 

   kara umowna w wysokości 2% wartości miesięcznego zamówienia”.

2. Co Zamawiający ma na myśli w par. 6 ust. 3 umowy pod pojęciem nienależytego wykonania umowy?

Odpowiedź: 

           Oddanie po praniu brudnej pościeli, niedopranej, niewyprasowanej, zniszczonej; braki 

po praniu pościeli lub braki innych elementów; nieterminowość.

3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dopisanie w ust. 6 pkt 3 umowy, iż Zamawiającemu przysługuje 

możliwość rozwiązania Umowy w przypadku 3- krotnego nieterminowego wykonania usługi?

Odpowiedź: 

       Prawdopodobnie chodzi o dopisanie treści w § 6 pkt 3 -Zamawiający wyraża zgodę na 

dopisanie w projekcie umowy, iż Zamawiającemu   przysługuje możliwość rozwiązania

 Umowy w  przypadku 3- krotnego nieterminowego wykonania usług.

4. Jaką wartość umowy Zamawiający na pewno zrealizuje?

       Odpowiedź: 

                  Trudno jest określić jednoznacznie wartość umowy, którą  Zamawiający na pewno zrealizuje. 

      Podane ilości prania są wartościami  szacunkowymi, obliczanymi na podstawie usługi     

      wykonywanej już dla Zamawiającego  w poprzednim okresie. Zamawiający zakłada oddawanie 

     1800 kg pościeli oraz 130 szt. pozostałego asortymentu miesięcznie, przy czym wartości te mogą 

      ulegać zmianie i wahać się do  +/- 20 % .  

5. Czy Zamawiający zgadza się aby w § 6 ust. 3 wzoru umowy zostało dopisane zdanie o następującej   

(lub podobnej) treści: Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy.”?



Zważywszy na doniosłe i nieodwracalne skutki prawne rozwiązania umowy, celowe jest aby przed 

rozwiązaniem umowy przez Zamawiającego wykonawca został wezwany do należytego wykonywania 

umowy. Takie wezwanie najprawdopodobniej zmobilizuje wykonawcę do należytego wykonywania 

umowy i pozwoli uniknąć rozwiązania umowy, a tym samym uniknąć skutków rozwiązania umowy, 

które są niekorzystne dla obu stron. 

Odpowiedź: 

     Zamawiający nie wyraża zgody na dopisanie w § 6 ust. 3 umowy zdania o następującej (lub     

podobnej) treści: "Przed rozwiązaniem umowy Zamawiający pisemnie wezwie Wykonawcę do 

należytego wykonywania umowy." .

6. Czy Zamawiający zgadza się zapisać możliwość zmiany cen w przypadku przekraczającej 3% zmiany 

średniego  kursu  NBP walut  EUR lub  USD w stosunku do  kursu  z  dnia  zawarcia  umowy oraz  w 

przypadku gdy suma miesięcznych wskaźników cen i  usług konsumpcyjnych opublikowanych przez 

Prezesa GUS za okres od dnia zawarcia umowy przekroczy 3%?

Odpwiedź: 

Zamawiający nie zgadza się zapisać możliwości zmiany cen, umowa trwa tylko 13 miesięcy.


