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Warszawa, 23 czerwca 2017 r.

ZATWIERDZAM
Krzysztof Matan
Dyrektor Działu Prawnego
ODPOWIEDŹ NA WNIOSEK O ZMIANĘ TREŚCI
OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (Nr 14/17/US) na świadczenie usług prawnych
na rzecz NCBR.
Uprzejmie informuję, iż w dniu 22 czerwca 2017 r. do Zamawiającego wpłynął wniosek o zmianę
treści ogłoszenia o zamówieniu. Poniżej przedstawiam jego treść wraz ze stanowiskiem Zamawiającego.
Treść wniosku:
„Działając (…), z uwzględnieniem praktyki rynkowej i maksymalnej wartości przedmiotu
zamówienia, zwracam się z prośbą do NCBR jako zamawiającego, o uwzględnienie w warunkach umowy w
postępowaniu 14/17/US klauzuli ograniczającej odpowiedzialność Wykonawcy zgodnie z poniższą
propozycją, poprzez dodanie ustępu 6 w § 5:
Odpowiedzialność Wykonawcy za wyrządzoną szkodę (rzeczywista strata) z tytułu wykonywania,
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty 20 000 000,00 zł (słownie
złotych: dwudziestu milionów, 00/100), przy czym ograniczenie to dotyczy zarówno roszczeń Zmawiającego z
tytułu odpowiedzialności deliktowej, jaki i tytułu odpowiedzialności kontraktowej. Wyłączona jest
odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualne utracone przez Zmawiającego korzyści. Ograniczenie
odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniach poprzednich, nie będzie jednak dotyczyć szkód wyrządzonych
umyślnie. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się także do osób, którymi Wykonawca posługuje się przy
wykonaniu umowy i o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w związku z ewentualnymi roszczeniami
Zamawiającego wobec tych osób z tytułu odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej.”
Odpowiedź
Zamawiający wyjaśnia, iż przychyla się do wniosku wykonawcy, wprowadzając ograniczenie do
50 000 000,00 zł. Tym samym do § 5 wzoru umowy dodaje ustęp 6 o treści:
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„Odpowiedzialność Wykonawcy za wyrządzoną szkodę (rzeczywista strata) z tytułu wykonywania,
niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy jest ograniczona do kwoty 50 000 000,00 zł (słownie
złotych: pięćdziesięciu milionów, 00/100), przy czym ograniczenie to dotyczy zarówno roszczeń
Zmawiającego z tytułu odpowiedzialności deliktowej, jaki i tytułu odpowiedzialności kontraktowej.
Wyłączona jest odpowiedzialność Wykonawcy za ewentualne utracone przez Zmawiającego korzyści.
Ograniczenie odpowiedzialności, o którym mowa w zdaniach poprzednich, nie będzie jednak dotyczyć szkód
wyrządzonych umyślnie. Postanowienia niniejszego ustępu stosuje się także do osób, którymi Wykonawca
posługuje się przy wykonaniu umowy i o których mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w związku z ewentualnymi
roszczeniami Zamawiającego wobec tych osób z tytułu odpowiedzialności deliktowej lub kontraktowej.”
Biorąc pod uwagę, ww. modyfikację, Zamawiający informuje, iż termin składania ofert zostaje
przesunięty na 28 czerwca 2017 godz. 11: 00. Tym samym w pkt III ogłoszenia o zamówieniu zdanie
pierwsze otrzymuje brzmienie: „Do dnia 28 czerwca 2017 r. – do godz. 11:00”

