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           Warszawa, dnia 06.03.2023 r.  

Dotyczy postępowania nr IBE/82/2023 
 
 

PYTANIA I ODPOWIEDZI – ZESTAW NR 3 
 
W związku z pytaniami, które wpłynęły do Zamawiajacego od uczestników postępowania 
poniżej zamieszczamy ich treść wraz z odpowiedziami 
 
Pytanie nr 1  
Dotyczy treści Wzoru Umowy: 
 
Szanowni Państwo, wnosimy o wyłączenie spod odpowiedzialności Wykonawcy 
odpowiedzialności za szkody obejmujące utracone korzyści- jest to standardem w umowach 
pomiędzy profesjonalistami. Wykonawca powinien jedynie naprawić szkodę rzeczywistą. 
Brak wyłączenia utraconych korzyści wnosi więc niemierzalne ryzyko i wnosimy o jego 
usunięcie na podstawie art. 353 1 w zw. z art 361 par. 2 Kodeksu Cywilnego. 

Opowiedź do pytania nr 1 
Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy.  

 
Pytanie nr 2  
Dotyczy treści Wzoru Umowy § 7  ust. 1 
Wykonawca wnosi o wprowadzenie limitu odpowiedzialności za nienależyte zrealizowanie 
zamówienia tj. zmiany jak poniżej: 
„Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za niewykonanie lub 
nienależyte wykonanie Umowy do wysokości wynagrodzenia przysługującego 
Wykonawcy na podstawie tej umowy. W szczególności, Wykonawca jest odpowiedzialny 
za wszelkie wady prawne raportów” . 

Opowiedź do pytania nr 2 
Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy.  

 
Pytanie nr 3 
Dotyczy treści Wzoru Umowy § 7  ust. 6 
Szanowni Państwo, wnosimy o zmianę postanowienia poprzez wprowadzenie limitu 
odpowiedzialności odszkodowawczej: 
Zamawiający ma prawo do żądania od Wykonawcy odszkodowania przenoszącego wysokość 
nałożonych kar umownych w przypadku, gdy wysokość poniesionej szkody przekracza 
wysokość nałożonej kary umownej, z zastrzeżeniem zdania następnego. Odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy względem Zamawiającego jest ograniczona do wysokości 
wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy na podstawie tej umowy. 

Opowiedź do pytania nr 3 
Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy.  
 

Pytanie nr 4 
Dotyczy treści Wzoru Umowy §6 ust. 4. 
Wykonawca wnosi o modyfikację odpowiedzialności z tytułu rękojmi. Zamawiający na podst. 



 

 

 

  

§6 ust. 4. „W przypadku stwierdzenia wad, które dadzą się usunąć Zamawiający wskazuje je 
Wykonawcy, z tym że Zamawiający może poprzestać jedynie na wskazaniu rodzaju wad. 
Wykonawca w terminie kolejnych 2 dni, usuwa wszystkie wady i składa Zamawiającemu 
raporty w stanie wolnym od wad”. Zamawiający wyraża zgodę na modyfikację rękojmi 
zgodnie ze zdaniem powyższym. 

Opowiedź do pytania nr 4 
Zamawiający nie dokonuje zmiany umowy.  

 


