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Znak:AD.271.01.2019 

Łabowa, dnia 4 stycznia 2019 r. 

Dotyczy: zapytania ofertowego pn. Obsługa prawna Gminy Łabowa 

Zamawiający informuje, iż wpłynęły do niego zapytania o wyjaśnienie treści 
specyfikacji zapytania ofertowego: 

„ W związku z ogłoszeniem w dniu 2 stycznia 2019 r. zapytania ofertowego na realizację usługi Obsługa prawna 
Gminy Łabowa zwracam się z uprzejmą prośbą o udzielenie wyjaśnień do treści zapytania ofertowego: 
!) w jaki sposób będzie liczoYT)' termin 3 dni na realizację zadania, o którym mowa w pkt 3.5 ogłoszenia. Biorąc 
pod uwagę praktykę świadczenia usług prawniczych, w wielu przypadkach dotrzymanie tego terminu nie będzie 
możliwe, nawet przy równoczesnym zaangażowaniu wielu prawników (adwokatów/radców prawnych). 
Przykładowo, sporządzenie projektu umo»y cywilno prawnej w szczególni skomplikowaYT)'m przypadku (pkt 
3.2.g. ogłoszeniaj może zająć zespolawi prawników wiele dni (sam wiele razy uczestniczy/em w pracy zespołów 
prawników gdzie przygotowanie projektu umo»y cywilnoprawnej zajmowało wiele tygodni, a w jednym 
przypadku nawet ponad 3 miesiące), 

2) czy kara umowna w l-vysokości 5 %, o którą; mowa w paragrafie 8 ust. 1 lit a projektu umo»y będzie 
rzeczywiście liczona od wynagrodzenia za cały okres »ykonywania usługi ? Ustalenie kary umownej na tak 
wysokim poziomie ( 5 % za jeden dzień zwłoki) stwarza ryzyko uznania, że kara umowna jest rażąco zai-vyżona. 

Ponadto chciałbym zwrócić uwagę na to, że zapis paragrafu 8 ust. 2 projektu umowy zawiera regulację 
sprzeczną z obowiązującym art. 483 kodeksu cywilnego. Kary umownej nie można zastrzec na wypadek 
nienależytego wykonania zobowiązania pieniężnego. " 

Zamawiający udziela wyjaśnień: 

Ad.1 

l. Tennin 3 dni będzie liczony od dnia zgłoszenia Wykonawcy przez Zamawiającego 
konieczności wykonania usługi . 

2. Zamawiający podtrzymuje zapis w zakresie terminu, o którym mowa w pkt.3.5 zapytania. 

Ad.2 

Paragraf 8 w projekcie mnowy otrzymuje brzmienie: 

„1. Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do naliczenia kary umownej w przypadku: 
a. zwłoki Wykonawcy w wykonywaniu usługi w wysokości 1% wartości maksymalnego wynagrodzenia 

o którym mowa w § 5 ust.2 Umowy, licząc za każdy dzień zwłoki; 
2. Zamawiający ma prawo dokonywać potrąceń kor umownych z wymagalnego wynagrodzenia Wykonawcy. 
3. Całkowita maksymalna odpowiedzialność Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu wykonania Umowy 

jest ograniczona do kwoty maksymalnego wynagrodzenia netto, o którym mowo w § 5 ust.2. Umowy. n 
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