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Wg rozdzielnika 

Dotyczy: Cz. X V - Odpowiedzi na pytania Wykonawcy w sprawie nr 08/2020 - SIWZ z dnia 
17.04.2020r. „Modernizacja systemu ciepłowniczego PEC w Ciechanowie Sp. z o.o. 
polegająca na modernizacji instalacji odpylania kotła wodnego WR-25 nr 2." 

W związku z pytaniami Wykonawcy, Zamawiający na podstawie SIWZ rozdział X I I I „Udzielanie 
wyjaśnień i wprowadzanie zmian przez Zamawiającego" udziela następujących odpowiedzi: 

Lp. Treść pytania 
Pytania dotyczące Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: 

1. 

Dotyczy odpowiedzi na pytania Wykonawców Cz. X I I 
Odpowiedź na pytanie nr 1 dotyczące Zał. 8 do SWIZ Projekt Umowy. § 15 Kary umowne 
We wniosku skierowanego do Zamawiającego, Wykonawca prosił o ograniczenie 
odpowiedzialności oraz o wyłączenie z odpowiedzialności tzw. utraconych korzyści. Zamwiajacy 
odpowiedział na prośbę w części ograniczenia odpowiedzialności. 
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Złł. 9 <<o SWIZ Projekt gmpwy. § 1? Kary 

Z uwagi na to, ze umowa w obecnej formie 
wprowadza w zasadzie nieograniczona 
odpowiedzialnoi(t Wykonawcy, prosimy 
uprzejmie o rozszerzenie treści ustępu 4 
paragrafu I S o następujące lub analogiczne 
brzmienie ograniczające najczęściej stosowane w 
takich przypadkach odpowiedzialność każdej 
strony umowy do wysokości wynagrodzenia 
umownego oraz zniesienie odpowiedzialności za 
tzw. utracone korzyści. 
Proponowane nowe brzmienie ustępu 4 
paragrafu I S : 
ust. 4: Strony lastnegoją sobie prawo 
dochodzenia odszkodowania uzupetniającego do 
wysokości rieczywiicie poniesionej szkody. Przy 
czym maksymalna sumaryczna odpowiedzialnoić 
odszkodowawcza Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania 
Umowy, wigczajgc kary umowne nie może 
przekroczyć 100 % całkowitego Wynagrodzenia 
brutto Wykonawcy 

Zal. 8 do SWIZ Projekt Umowy, i 15 u$t4 

Dotychczasowe brzmienie 

Strony lastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście ponieslonet szkody. 

ZaiTuwiający zmienia brzmienie § 15 ust.4 na 
zapis: 

Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia 
odszkodowania uzupetniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. Przy czym 
maksymalna sumaryuna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy wobec 
Zamawiającego z tytułu nienależytego 
wykonania Umowy, włączając kary umowne 
nie moie przekroczyć 100 % całkowitego 
Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

Prosimy zatem o potwierdzenie, że strony wyłączają w ramach umowy odpowiedzialność z 
tytułu utraconych korzyści, np. poprzez dodanie do na końcu zdania pierwszego § 15 ust. 4 
następujących słów: 

„ tj. z wyłączeniem prawa dochodzenia utraconych korzyści, niezależnie od podstaw takiej 
odpowiedzialności." 
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Lp, Odpowiedź zamawiającego 

Zał. 8 do SWIZ Projelit Umowy § 15 ust.4 

Dotychczasowe brzmienie: 
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody. Przy czym maksymalna sumaryczna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy, 
włączając kary umowne nie może przekroczyć 100 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 

Zamawiający zmienia brzmienie § 15 ust.4 na zapis : 
Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości 
rzeczywiście poniesionej szkody z wyłączeniem prawa dochodzenia utraconych korzyści, niezależnie od 
podstaw takiej odpowiedzialności. Przy czym maksymalna sumaryczna odpowiedzialność 
odszkodowawcza Wykonawcy wobec Zamawiającego z tytułu nienależytego wykonania Umowy, 
włączając kary umowne nie może przekroczyć 100 % całkowitego Wynagrodzenia brutto Wykonawcy. 
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