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PYTANIA I ODPOWIEDZI 

 
Instytut Badań Systemowych PAN uprzejmie informuje, że w dniu 2021-12-21 otrzymaliśmy 
pytania dot. przetargu dotyczącego usług ISDN (F1-208-06/21): 
 
 
Pytanie 1 
W dniu 17 grudnia 2021 roku Wykonawca zadał pytanie o treści: 
Pytanie 2 
Wykonawca zwraca się do Zamawiającego o modyfikację zapisu § 13 ust. 2 Umowy 
wskazującego, że Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania 
uzupełniającego, przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście 
poniesionej szkody z wyłączeniem utraconych korzyści. 
Wykonawca wskazuje, że przywołana regulacja daje Zamawiającemu nieograniczone 
prawo do dochodzenia należności. Z tego względu określenie maksymalnej wysokości 
odszkodowania powoduje możliwość po stronie Wykonawcy oceny ryzyka związanego z 
realizacją umowy. W świetle powyższego Wykonawca zwraca się  
o potwierdzenie, że Zamawiający wyraża zgodę na uzupełnienie zapisu, poprzez 
wskazanie, że łączna wysokość odszkodowania wraz z naliczonymi karami nie przekroczy 
całkowitej wartości umowy. Wykonawca zwraca uwagę, że wskazanie maksymalnej 
wysokości odszkodowania umożliwia określenie ryzyka związanego z realizacją umowy. 
Zamawiający na powyższe pytanie udzielił odpowiedzi: 
Ad. 2 
Wyrażamy zgodę na odpowiednią modyfikację § 13 ust. 2 Umowy by wskazywał, że 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
z wyłączeniem utraconych korzyści. 
Zatem Zamawiający z jednej strony zgodził się na modyfikację zapisu § 13 ust. 2 a następnie 
wskazał, że po modyfikacji zapis będzie brzmiał tak samo jak przed modyfikacją. 
Prosimy o doprecyzowanie jak ostatecznie będzie brzmiał ust. 2 w § 13.  
Precyzyjna odpowiedź jest dla Wykonawcy kluczowa z punktu widzenia oszacowania ryzyk 
związanych z realizacją umowy. 
Ad. 1 
Wyrażamy zgodę na odpowiednią modyfikację § 13 ust. 2 Umowy by wskazywał, że 
Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, 
przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody 
z wyłączeniem utraconych korzyści, w łącznej wysokości odszkodowania wraz z 
naliczonymi karami nie przekroczającej całkowitej wartości umowy. 
 
Z poważaniem,  
  


