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         Warszawa, 05.08.2020r. 

 

 

Zespół Marketingu  

          

Dotyczy: odpowiedzi do treści Zapytania ofertowego na Usługę administrowania najmu 

krótkoterminowego pięciu pokoi gościnnych należących do Muzeum Warszawy  

 
W odpowiedzi na pytania i uwagi, które wpłynęły do Muzeum Warszawy drogą mailową:  

 

1. Uwaga Oferenta: 

Analizując kary umowne, zauważyłem iż wynika z umowy że za niespełnienie wymagań 

względem przygotowania pokoju, na przykład nieuzupełnienie soli, kawy czy herbaty ( co 

może się zdarzyć w losowych przypadkach) lub niesprawdzenie dokładnie stanu technicznego 

lokalu ( Pani sprzątająca może czegoś nie zauważyć- nie jest technikiem), skutkuje 

każdorazowo karą 1000 pln . 

 
Zamawiający informuje, iż Uwaga nie jest zasadna, ponieważ nie uwzględnia charakteru kary 

umownej. Kara umowna nie działa „z automatu”, i jak każda kara jest uzależniona zarówno od 

faktu zaistnienia winy po stronie zobowiązanego do jej zapłaty, jak i rodzaju przewinienia. Zasady 

naliczania kary umownej wynikają z art. 483 i 484 Kodeksu cywilnego i nie mogą być 

interpretowane niezgodnie z tymi przepisami. Art. 484 § 2 KC stanowi, że, „Jeżeli zobowiązanie 

zostało w znacznej części wykonane, dłużnik może żądać zmniejszenia kary umownej; to samo 

dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest rażąco wygórowana.” Z powyższego wynika, że co do 

zasady kara umowna ustalona jest w kwocie wskazanej w umowie, jednak Wykonawcy zawsze 

przysługuje prawo do żądania dopasowania wysokości (a nawet samego faktu nałożenia) kary 

do okoliczności, jakie legły u podstaw jej nałożenia. Wówczas odbywa się to na zasadach 

ogólnych wynikających z przywołanych wyżej przepisów. Z tego względu Zamawiający nie widzi 

potrzeby zmiany tego zapisu.       

 
2. Uwaga Oferenta:  

           Zapis jest nieprecyzyjny a wręcz wprowadzający w błąd : 

          „w przypadku korzystania przez Administratora z Pokoi gościnnych w sposób  

          niezgodny z warunkami niniejszej Umowy „ 

          Chyba błędnie jest wpisany § 4 ust. 3 Umowy, dotyczy on przygotowania pokoju a nie     

          korzystania z pokoju przez administratora, jak wskazuje powyższy zapis.  

          „(naruszenie § 4 ust. 3 Umowy)” 
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Zamawiający informuje, iż jest to błąd w umowie. Powinno być odwołanie do par. 4 ust. 2 

(„Zabronione jest wykorzystywanie przez Administratora Pokoi gościnnych do celów innych niż 

realizacja niniejszej Umowy.”), a nie do par. 4 ust. 3. Zmiana zostanie wprowadzona do umowy. 

 
3. Uwaga Oferenta: 

           Proszę o doprecyzowanie przypadku „ udostępnienia osobom trzecim” – czy jest to  

           wynajęcie na 24 h, czy też udostępnienie np. na godzinę celem obejrzenia przez 

           potencjalnego klienta niebędącego gościem ( czasami klienci niebędący jeszcze  

           gościem chcą obejrzeć lokal ).  

 

Zamawiający informuje, iż nie widzi potrzeby dalszego doprecyzowania pojęcia „udostępnienie 

osobom trzecim”. Należy wskazać, że w Umowie znajduje się wystarczające doprecyzowanie: w 

zapisie tym wskazano jednoznacznie, że chodzi o udostępnienie „niezgodnie z warunkami 

niniejszej Umowy”  Jest oczywistym, że osoba nie będąca jeszcze Gościem chciałaby obejrzeć 

lokal, tym nie mniej – z uwagi na wielkość lokali będących przedmiotem umowy – Zamawiający 

nie widzi takiej możliwości, aby trwało to dłużej niż kilka do kilkunastu minut; nadto oglądanie 

lokali winno obywać się każdorazowo w obecności Administratora lub osoby przez niego w tym 

celu oddelegowanej. 

 

4. Uwaga Oferenta: 

         - w związku z sytuacją na rynku i pandemią, obostrzeniach dotyczących wynajmu     

         hotelowego, jak również znaczącym ograniczeniom w ruchu turystycznym, a Państwa  

         lokale należą do typowo turystycznych, jest wielce prawdopodobne ze mimo  

         promowania ofert w serwisach rezerwacyjnych nie zostanie uzyskane wymagane   

         obłożenie. Zapis moim zdaniem powinien uwzględniać obecną sytuacje w turystyce,   

         oraz okres rozruchowy wynoszący kilka miesięcy, z dnia na dzień nie  uzyska się    

         obłożenia na wysokim poziomie, profile w portalach rezerwacyjnych muszą uzyskać    

         odpowiednią pozycję w wynikach wyszukiwania, opinie, a to trwa nawet kilka miesięcy    

         zanim oferty wypozycjonują się. Moim zdaniem w pierwszym roku administrator     

         powinien być zwolniony z tej kary, szczególnie że oferta dodana będzie na koniec    

         sezonu turystycznego i w okresie drugiej fali pandemii która właśnie się rozpoczęła. 

 
Zamawiający informuje, iż uwaga nie jest zasadna, ponieważ nie uwzględnia charakteru kary 

umownej. Kara umowna nie działa „z automatu”, i jak każda kara jest uzależniona zarówno od 

faktu zaistnienia winy po stronie zobowiązanego do jej zapłaty, jak i rodzaju przewinienia. Zasady 

naliczania kary umownej wynikają z art. 483 i 484 Kodeksu cywilnego i nie mogą być 

interpretowane niezgodnie z tymi przepisami. Zwrócił na to uwagę Sąd Najwyższy między innymi 

w postanowieniu z 19.10.2018 r. sygn. akt IV CSK 204/18 stwierdzając, że „Kara umowna (art. 483 

§ 1 KC) należy się wierzycielowi, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania 

jest następstwem okoliczności, za które dłużnik ponosi odpowiedzialność.” Jeśli zatem 
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Administrator wykaże, że prowadził odpowiednią akcję promocyjną (pojawiały się ogłoszenia, 

wykonano czynności marketingowe itp.), a mimo to nie uzyskano oczekiwanego obłożenia, 

wówczas brak będzie podstaw do naliczenia kary umownej, ponieważ brak obłożenia będzie 

wynikiem sytuacji na rynku, a nie niewłaściwego wykonywania umowy przez Administratora.   

 
 
 

 
(-) Marta Konopka   


