
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji 

26-600 Radom, ul. K. Pułaskiego 6/10, tel. centr.: 48 364-42-41, 
instytut@itee.lukasiewicz.gov.pl | www.itee.radom.pl | NIP: 7960035805, REGON: 387139360, 

Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy KRS nr 0000860815 

 

 

PZ.26.07.5.2022 Radom, 2022-06-22 

Wyjaśnienia do treści Specyfikacji Warunków Zamówienia 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  
Numer referencyjny postępowania: CI/07/2022 
Nazwa zadania: Dostawa prostokątnych magnetronów liniowych wraz 

z systemem zasilania 
 

Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo zamówień 

publicznych (Dz. U. 2021.1129 t.j. z późn.zm.), informujemy, że do Zamawiającego wpłynęła 

prośba o udzielenie odpowiedzi na następujące pytanie: 

Pytanie: 
W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa instytut przetargu „Dostawa prostokątnych 
magnetronów liniowych wraz z systemem zasilania”: 
Czy dopuszczają Państwo dodatnie poniższego punktu w paragrafie 5 „Całkowita łączna 
odpowiedzialność Sprzedawcy wynikająca z zamówienia limitowana jest do wartości zamówienia. 
Sprzedawca nie będzie odpowiedzialny za szkody pośrednie lub wynikowe. To ograniczenie 
odpowiedzialności nie ma zastosowania do umyślnego działania Sprzedawcy, lekkomyślności, 
naruszenia obowiązującego prawa ani do obrażeń ciała lub śmierci spowodowanych przez 
Sprzedawcę.” 

Odpowiedź Zamawiającego: 
NIE, Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Propozycja Wykonawcy jes t mniej 
korzystna niż postanowienia zawarte w § 5 ust. 3 oraz ust. 6 umowy, które w kontekście 
odszkodowania uzupełniającego są ze sobą powiązane .  

Zgodnie z § 5 ust. 3 umowy:  
„W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 1 oraz ust. 2, Zamawiający może 
dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych określonych w kodeksie 
cywilnym, jeżeli szkody poniesione przez Zamawiającego będą wyższe od kar umownych, ale 
łącznie z tymi karami do wartości nie większej niż wskazana w ust. 6 .”,  

a § 5 ust. 6 umowy stanowi, że:  
„Maksymalna wysokość kar umownych dochodzonych przez Strony nie może być wyższa niż 20% 
wartości brutto przedmiotu umowy wskazanej w §2 ust. 1.”  

Z cytowanych postanowień jednoznacznie wynika, że łączna (tj. zsumowana) wartość możliwych 
do egzekwowania przez Zamawiającego kar umownych i odszkodowania uzupełniającego, 
o którym mowa w ust. 3, nie może przekroczyć 20% wartości brutto przedmiotu umowy.  
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