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Szanowni Państwo,   
 

w dniu 6.11.2019 wpłynęły zapytania odnośnie do postępowania nr BDG-I.2611.2.2019 

„Zakup przełączników sieciowych” o następującej treści: 

 

 

Pytanie nr 1 

Umowa § 1 ust. 4-5 Prosimy o podanie informacji w jakim terminie Zamawiający będzie 

dokonywała odbioru przedmiotu umowy? 

  

Pytanie 2 

Umowa § 3 ust. 1 Prosimy o podanie konkretnych terminów ( odwołanie do konkretnych 

postanowień umowy) w jakich przypadkach Zamawiający ma prawo do naliczenia 

kar  wskazanych w ust. 1? 

  

Pytanie 3 

Umowa § 3 Prosimy o wprowadzenie postanowień o następującej treści „Łączna i całkowita 

odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy, niezależnie od podstawy prawnej 

dochodzonego roszczenia, wynikająca z realizacji umowy lub mająca z nią związek (w tym z 

tytułu kar umownych) ograniczona jest do 100 % wartości umowy.  Wykonawca nie ponosi 

odpowiedzialności za utracone korzyści”. Przedmiotowa prośba uzasadniona jest coraz szerszą 

międzynarodową praktyką, w której standardem są klauzule ograniczające odpowiedzialność 

odszkodowawczą Wykonawcy, w kontekście coraz powszechniejszej zasady, że 

odpowiedzialność Wykonawcy nie powinna przekraczać określonej części wynagrodzenia 

umownego Wykonawcy (min. klauzule takie funkcjonują w umowach Banku Światowego, są 

rekomendowane przez UZP). Pragniemy zauważyć, że ograniczenie odpowiedzialności do 

konkretnej kwoty i do sytuacji, w których wystąpiła bezpośrednia strata Zamawiającego 

pozwoli na zaoferowanie znacznie niższej ceny, a wyznaczony pułap kar umownych i łącznej 



kwoty odpowiedzialności odszkodowawczej są i tak wystarczającym czynnikiem 

„motywującym” Wykonawcę do należytego, w tym terminowego wykonania umowy. 

 

 

Odpowiedź na pytanie nr 1: 

§1 ust. 4 Załącznika nr 3 do Zaproszenia – Wzór umowy otrzymuje następujące brzmienie: 

 

W ciągu 3 dni roboczych od daty dostawy całości przedmiotu umowy, Zamawiający 

przeprowadzi odbiór, który będzie polegał na stwierdzeniu zgodności przedmiotu umowy 

z Umową w zakresie ilości, parametrów technicznych i funkcjonalnych. Odbiór przez 

Zamawiającego przedmiotu umowy zostanie potwierdzony przez Zamawiającego Protokołem 

Odbioru Przedmiotu Umowy, który upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 2: 

Zamawiający wyjaśnia, że kara umowna zostanie naliczona w przypadku przekroczenie 

terminów, o których mowa w §1 ust. 2 i §1 ust. 5 Załącznika nr 3 do Zaproszenia – Wzór umowy 

- tylko te dwa terminy zostały wskazane w umowie i ich przekroczenie wiąże się z naliczaniem 

kar umownych. 

 

Odpowiedź na pytanie nr 3: 

Zamawiający nie zgadza się na umieszczenie proponowanego zapisu w umowie, ponieważ 

szkoda spowodowana wadliwym działaniem przełączników sieciowych może znacznie 

przewyższyć wartość umowy, np. spowodować pożar, uszkodzenie sprzętu. 

 

 

 

 

z poważaniem 

DYREKTOR BIURA DYREKTORA 

GENERALNEGO  

 

 

 

Krzysztof Podolski 


