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Zamawiający informuje, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia na sprzedaż i dostarczenie 
sprzętu komputerowego tj.: laptopy, tablety, myszki oraz oprogramowanie z licencjami, na 
potrzeby realizacji zajęć zdalnej nauki w szkołach tj.: w Zespole Szkół Specjalnych im. Juliana 
Tuwima w Krapkowicach, Zespole Szkół im. Jana Kilińskiego w Krapkowicach, Zespole Szkół 
im. Jana Pawła II w Zdzieszowicach oraz Zespole Szkół Zawodowych im. Piastów Opolskich 
w Krapkowicach, w ramach projektu pn. ,,Zdalna Szkoła w Powiecie Krapkowickim”, wpłynęły 
w dniu 27.04.2020 r. następujące pytania:  

Pytanie 1 
Prosimy o potwierdzenie przez Zamawiającego, że  w przypadku wyboru oferty Wykonawcy 
prowadzącego działalność w formie spółki akcyjnej, część komparycyjna Umów poświęcona 
Wykonawcy, będzie obejmować wszelkie dane wymagane przez art. 374 § 1 Ksh. 

Odpowiedź: Zamawiający potwierdza iż w takim przypadku umowa będzie zawierać wszelkie 
dane wymagane, zgodnie z Kodeksem spółek handlowych, art. 374 § 1. 

Pytanie 2 
W związku z treścią postanowień § 7  ust.1  Umowy: Sprzedający udziela 24 miesięcznej 
gwarancji i rękojmi na dostarczony sprzęt. Okres gwarancji i rękojmi liczy się od dnia podpisania 
bez zastrzeżeń protokołu odbioru wskazanego w § 3 ust. 1.  

a) czy Zamawiający dopuszcza możliwość modyfikacji  poprzez wskazanie, że gwarantem 
będzie wyłącznie producent urządzeń na warunkach określonych w karcie gwarancyjnej, 
a nie Wykonawca? Powyższe wynika z okoliczności, że  to producent  posiada 
odpowiednie możliwości  technologiczne w przypadku konieczności usuwania wad 
w wyprodukowanych przez siebie urządzeniach. - Gwarancja będzie świadczona przez 
producenta lub autoryzowany przez niego serwis lub osoby na koszt Wykonawcy, co 
oznacza, iż wszelkie działania organizacyjne i koszty związane ze świadczeniem usługi 
gwarancyjnej ponosi Wykonawca, 

b) czy Zamawiający potwierdzi, że z uwagi na udzieloną gwarancję (producenta/ 
Wykonawcy), odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady sprzętu jest 
wyłączona? 

Odpowiedź: 
Ad. a) Zamawiający nie dopuszcza modyfikacji zapisu postanowień umowy, określonego w § 7 

ust. 1  
Ad. b) Zamawiający nie wyraża zgody na wyłączenie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu 

rękojmi. 

Pytanie 3 
Czy Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie  w § 5 ust. 3 umowy zapisu:  Jeżeli szkoda 
wyrządzona przez Sprzedającego z powodu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy 
przewyższy wysokość kar umownych, Kupujący może dochodzić od Sprzedającego 
odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych, na zasadach ogólnych,  poprzez 
wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy  
całkowitej wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej wysokości 

http://www.mapadotacji.gov.pl/


 

www.mapadotacji.gov.pl 

Projekt ZDALNA SZKOŁA W POWIECIE KRAPKOWICKIM realizowany w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa 

na lata 2014-2020, Oś priorytetowa I – Powszechny dostęp do szybkiego Internetu, Działanie 1.1 – Wyeliminowanie 

terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach 

Sporządziła: Iwona Kręcichwost, dnia 28.04.2020 r. 
Zatwierdziła: Iwona Jagoda - Jamioł, dnia 28.04.2020 r. 

odszkodowania  umożliwia Wykonawcy  oszacowanie ryzyka kontraktowego  związanego 
z realizacją umowy. 

Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe uzupełnienie. 

Pytanie 4 
W związku z treścią  § 5  ust. 4 umowy - Sprzedający wyraża zgodę na potrącenie kar umownych 
z przysługującego mu wynagrodzenia bez odrębnych wezwań i powiadomienia Wykonawca 
wnosi o potwierdzenie, że naliczenie i potrącenie  kar umownych poprzedzone będzie 
postępowaniem,  które potwierdzi odpowiedzialność Wykonawcy. Jednocześnie, Wykonawca 
podnosi, że utrzymanie postanowień umownych umożliwiających potrącenie kar 
z wynagrodzenia Wykonawcy nie daje możliwości weryfikacji zasadności i poprawności 
naliczenia tych kar. 

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy umowy w § 5 ust. 4. 

Pytanie 5 
Wykonawca zwraca się  o uzupełnienie  treści  postanowień  umowy  o zapis, zgodnie z którym: 
„Łączna  suma kar umownych naliczonych na podstawie § 5 ust. 2 pkt  1 b,c,d,e,f  umowy nie 
przekroczy 20% wartości łącznego wynagrodzenia brutto określonego w Umowie”? 
Zamawiający  przewidział  możliwość naliczenia kar umownych, dlatego określenie maksymalnej 
wysokości kar umownych w ocenie  Wykonawcy umożliwia pełne rozeznanie i  oszacowanie 
ryzyka kontraktowego  związanego z realizacją umowy. W sytuacji, gdyby Zamawiający nie 
podzielił stanowiska Wykonawcy w zakresie ograniczenia całkowitej wysokości kar umownych 
do proponowanej  wysokości 20 % wartości Umowy brutto, Wykonawca zwraca się o rozważenie 
innej wartości procentowej. 

Odpowiedź: Zamawiający jasno określił w § 5 ust. 2 pkt 1 umowy w jakich wypadkach 
i wysokościach będą naliczane kary w związku z tym podtrzymuje zapisy umowy w tym zakresie. 
 
Pozostałe zapisy Zaproszenia do złożenia ofert pozostają bez zmian. 
 
 

Z up. Zarządu Powiatu Krapkowickiego 
/-/Sabina Gorzkulla 

Wicestarosta Krapkowicki 
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