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w przedmiotowym postępowaniu Zamawiający nie dopuścił przypadku, iż w razie

natychmiastowego usunięcia uchybienia przez wykonawcę, nie będzie on obciążany karą

umowną. Przy pełnym stosowaniu zasady swobody zawierania umów. zapis taki jak § 14

projektu umowy w niniejszym postępowaniu, nie mógłby się ostać. Żaden wykonawca usług

nie zgodziłby się na takie zapisy. W stosunkach z konsumentami Urząd Ochrony

Konkurencji i Konsumentów taki zapis uznałby za niedozwolony i nałożyłby karę na

podmiot wprowadzający w swoim wzorze taką praktykę. Protestujący nie neguje) iż

zam?yvienia publiczne rządzą się swoimi prawami. Nie .są.one jednak sprzeczne z ·zasadami

określonymi w kodeksie cywilnym, zwłaszcza z zasadą swobody zawierani umów oraz

zasadą równego taktowania stron umowy. Proponowany w projekcie umowy zapis jest

i tymi zasadami sprzeczny. Dba tylko o interes Zamawiającego. Ponadto Protestujący

zaznacza. że katalog przewinień, za które byłby odpowiedzialny Wykonawca jest bardzo

szeroki i nieprecyzyjny, co w istocie umożliwi Zamawiającemu naliczanie kar umownych

jednostronnie iw sposób subiektywny. Jest to zatem naruszenie art, 7 ust 1 ustawy prawo

zamówień publicznych.

2. Proponowany projekt umowy nie zawiera klauzuli umożliwiającej rozwiązanie przez

każdą .ze stron umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia, niezależnie od wystąpienia

jakichkolwiek przyczyn. Jedyną możliwość rozwiązania 'Umowy za wypowiedzeniem ma

w istocie tylko Zamawiający w enumeratywnie wymienionych w § 8 wzoru umowy

przypadkach.

Protestujący zaznacza, że możliwość rozwiązania umowy z zachowaniem ustalonego

przez Strony terminu wypowiedzenia powinno stanowić naturalne uprawnienie obu Stron.

Wprowadzenie możliwości rozwiązania umowy z zachowaniem terminu wypowiedzenia

będzie korzystne dla obu Stron, a jest to rozwiązanie niezbędne w obliczu ciągle

zmieniającej się sytuacji gospodarczej. Należy bowiem podkreślić, że w przypadku

zaistnienia okoliczności, za które żądna strona odpowiedzialności nie ponosi,

a uniemożliwiających dalsze wykonywanie umowy. każda ze Stron powinna być

uprawniona do rozwiązania kontraktu. Okres wypowiedzenia umożliwi natomiast drugiej

Stronie odpowiednie przygotowanie się do zakończenia bez najmniejszego dla niej

uszczerbku.

Należy zwrócić także uwagę, że brak klauzuli umożliwiąjącej Wykonawcy

wypowiedzenie runowy jest sprzeczne z treścią art. 746 § 3 kodeksu cywilnego zgodnie
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