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Warszawa, dnia 23.11.2021 r. 

 

 

 

Numer postępowania: IMOL/ZP/17/2021 

 

 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA DO SWZ 

 

 

 

Działając na podstawie art. 135 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający odpowiada na pytania Wykonawców 

dotyczące przedmiotowego postępowania: 

 

Pytanie nr 1 

„Pytanie Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy Dot. Par. 7 ust. 3: Czy Zamawiający wyrazi zgode na 

usunięcie par. 7 ust. 3?” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że usuwa  ze wzoru umowy par. 7 ust. 3.  

  

 

Pytanie nr 2 

„Pytanie Załącznik nr 7 do SWZ - Wzór umowy Dot. Par. 5 ust. 7: Wzmiankowany ustęp dotyczy tzw. prawa 

zastępczego wykonania przedmiotu umowy, na które zgodnie z Kodeksem cywilnym wyrazić musi zgodę 

sąd – strony nie mogą kontraktowo wyłączyć tej procedury. W związku z powyższym wnosimy o 

wyjaśnienie, czy Zamawiający zgodzi się usunąć par. 5 ust. 7.” 

 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, nie wyraża zgody. Zgodnie z obecnym stanowiskiem judykatury „Żaden z przepisów 

prawa nie zabrania stronom umowy, w ramach zasady swobody kontraktowania proklamowanej w art. 353  

1 k.c., zastrzeżenia w umowie uprawnienia do wykonania przez jedną z nich na koszt drugiej czynności,  

z których wykonaniem druga strona się opóźnia. Regulacje przepisu art. 480 § 1 k.c., przewidującego w razie 

zwłoki dłużnika w wykonaniu zobowiązania czynienia możliwość żądania przez wierzyciela upoważnienia sądu 

do wykonania czynności na koszt dłużnika, oraz przepisu art. 480 § 3 k.c., dającego wierzycielowi uprawnienie 

do wykonania w wypadkach nagłych bez upoważnienia sądu czynności na koszt dłużnika, dotyczą sytuacji,  

w których brak jest postanowień umownych w tym zakresie i nie wyłączają możliwości uregulowania tzw. 

wykonania zastępczego w umowie”  

 

 
Działając na podstawie art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 1129 ze zm.), zwanej dalej „ustawą”, Zamawiający dokonuje modyfikacji treści SWZ w 

następującym zakresie: 

1. Zamawiający modyfikuje zapisy wzoru umowy w §7 ust 3  poprzez jego wykreślenie. Zamawiający 

dostosowuje jednocześnie numerację ustępów w § 7. 
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Odpowiedzi udzielone przez Zamawiającego na powyższe pytania stanowią integralną część Specyfikacji 

Warunków Zamówienia i są wiążące dla wszystkich Wykonawców biorących udział w postępowaniu. 

 

 

Główny Specjalista 
Międzynarodowego Instytutu Mechanizmów i 

Maszyn Molekularnych 

dr inż. Marta Zofia Borowiec 

(pełnomocnictwo nr 16/2021 z dnia 

02.09.2021) 

(dokument podpisano elektronicznie) 
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