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Łomża, dnia 04 maja 2020r. 

TEIR/PU/02/2020 

 

UDZIELENIE ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCÓW Z JEDNOCZESNĄ ZMIANĄ 
SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

Dotyczy:  postępowania pn.: ZAPROJEKTOWANIE I WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
DLA ZADANIA „ROZBUDOWA INSTALACJI ENERGETYCZNEGO SPALANIA PALIW W CIEPŁOWNI 
MIEJSKIEJ W ŁOMŻY O WYSOKOSPRAWNY UKŁAD KOGENERACYJNY OPARTY O KOCIOŁ 
BIOMASOWY”, TEIR/PU/02/2020 

 

Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Łomży Sp. z o.o. informuje, że wpłynęły 
zapytania dotyczące powyższego postępowania przetargowego o następującej treści: 

1. Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie wadium do kwoty 500.000 zł (słownie 
pięćset tysięcy złotych)? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie zmniejszenia wysokości wadium w proponowanej 
wysokości, gdyż stałoby ono w rażącej dysproporcji do wartości zamówienia, a tym samym nie 
zabezpieczałoby w pełni interesu Zamawiającego. 

Zamawiający wychodząc naprzeciw oczekiwaniom wykonawcy decyduje się zmniejszyć wadium 
do kwoty 1.000.000 zł (słownie milion złotych).  

W związku z tym zmianie ulega: 

 Ogłoszenie o zamówieniu, które w Sekcji III pkt. III.I.6) przyjmuje nowe brzmienie: 
„Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości: 1 000 000,00 PLN 
(słownie: jeden milion złotych)”. 

 IDW, która w rozdziale 11 pkt. 11.1 przyjmuje nowe brzmienie: „Każdy Oferent 
zobowiązany jest zabezpieczyć swą ofertę wadium w wysokości: 1 000 000,00 zł     
(słownie: jeden milion złotych)”. 

2. Czy Zamawiający zgadza się na udzielenie zaliczki w wysokości 10% wartości 
kontraktu brutto zabezpieczonej gwarancja bankową.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 
Przy realizacji niniejszej Inwestycji nie przewiduje się udzielania zaliczek.  
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3. Czy Zamawiający zgadza się na to, aby ostatnia płatność wynosiła 10% wartości 
kontraktu ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający akceptuje wniosek Oferenta o zmianę płatności końcowej do wnioskowanej 
wartości równej 10% wartości kontraktu. Podział 10% wynagrodzenia końcowego nastąpi 
równomiernie po 5% na etap II i etap III realizacji przedmiotowego zadania. 

W związku z tym Zamawiający zmienia treść § 6 pkt. 2 i pkt. 3, które przybierają nowe 
brzmienie: 

„2. Zamawiający jest obowiązany uwzględnić w Harmonogramie następujące założenia: 

1) Wynagrodzenie i płatność po wykonaniu Etapu I nie przekroczy 5% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, 
2) Wynagrodzenie i płatność za roboty wykonane w okresie od zakończenia Etapu I do 
zakończenia Etapu II nie przekroczy 35% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 
3) Wynagrodzenie i płatność za roboty wykonane w okresie od zakończenia Etapu II 
do zakończenia Etapu III nie przekroczy 25% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 
4) Wynagrodzenie i płatność za roboty wykonane w okresie od zakończenia Etapu III 
do zakończenia Etapu IV nie przekroczy 25% wartości wynagrodzenia umownego brutto, 
5) Wynagrodzenie i płatność po wykonaniu Etapu V (płatność końcowa) nie 
przekroczy 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto. 

3. Zmiana założeń, o których mowa powyżej jest możliwa jedynie po uzyskaniu akceptacji 
przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu i musi wynikać z okoliczności, za które 
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności.” 

4. Czy Zamawiający zgadza się na 30-dniowy termin płatności faktur? 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach.   

5. Czy Zamawiający zgadza się na ustanowienie limitu kar umownych do wysokości 10% 
wartości kontraktu ? 

Odpowiedź: 

Zamawiający ustanawia limit kar umownych tylko w przypadku § 23 ust. 1. do wysokości 20% 
wartości brutto kontraktu. Limit kar nie będzie jednakże dotyczył kar umownych § 23 ust. 2 z 
tytułu nieosiągnięcia lub nieutrzymania parametrów gwarantowanych. Kary zapisane w § 23 ust. 
1 ograniczone do 20% brutto kontraktu będą mogły sumować się z ewentualnymi karami 
przewidzianymi w § 23 ust. 2. 

W związku z powyższym zmianie ulega treść Warunków Umowy, które w § 23 przyjmuje 
nowe brzmienie: 
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„Kary umowne naliczone zgodnie z ust. 1) niniejszego paragrafu, ograniczone są do 20% 
Ceny Kontraktowej brutto. Kary zapisane w § 23 ust. 1 ograniczone do 20% brutto 
kontraktu będą mogły sumować się z ewentualnymi karami przewidzianymi w § 23 ust. 2.” 

6. Czy Zamawiający zgadza się na usunięcie w całości pkt 6 § 23 o treści: „Jeżeli na 
skutek działań lub zaniechań Wykonawcy za które ponosi on odpowiedzialność, w tym 
nieterminowości wykonania robót, zaniechania realizacji umowy lub nienależytego 
wykonywania umowy parametrów gwarantowanych, dojdzie do odstąpienia od umowy ze 
strony współfinansującej inwestycję, Wykonawca w całości pokryje straty Zamawiającego 
spowodowane tym faktem, niezależnie od innych kar umownych przewidzianych w umowie.” 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

7.  W imieniu Wykonawcy zwracamy się z uprzejmą prośbą o wydłużenie terminu 
składania ofert w postępowaniu pod nazwą: „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania 
paliw w Ciepłowni miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł 
biomasowowy” na dzień 30.06.2020 roku. Termin na złożenie kompletnej oferty wraz z ceną 
wyznaczony przez Zamawiającego jest bardzo krótki i w naszym mniemaniu - biorąc pod uwagę 
dotychczasowe doświadczenie – niewystarczający na przygotowanie kompletnej, spełniającą 
wymogi oraz satysfakcjonującej Zamawiającego oferty.  

Pomijając powyższe, obecna sytuacja na świecie spowodowana epidemią koronawirusa SARS-
CoV-2, a co za tym idzie pojawieniem się obostrzeń i utrudnień dotyczących przemieszczania się 
ludności, znacznie komplikuje pracę nad ofertą. Konieczność współpracy z firmami i 
producentami z siedzibą poza terytorium Polski, skutkuje potrzebą tłumaczenia dokumentacji 
przetargowej na język angielski, a ze względu na jej obszerność wymaga czasu. Dodatkowo 
opracowanie dokumentów składających się na ofertę zmusza Wykonawców do kontaktu z 
poddostawcami, co również jest utrudnione nie tylko ze względu na problemy z podróżowaniem 
ale przede wszystkim ograniczenia kadrowe, które znacząco wydłużają czas oczekiwania na 
wycenę materiałów przez producentów a w konsekwencji przygotowanie oferty. 

Wykonawca jest bardzo zainteresowana złożeniem oferty w tym postepowaniu i traktuje to 
zadanie i ten projekt jako priorytetowy, jednakże w przypadku braku wydłużenia terminu 
będziemy zmuszeni odstąpić od złożenia oferty. 

Mając na uwadze najlepiej pojęty interes Zamawiającego, jak i potencjalnych Wykonawców, 
prosimy o wydłużenie terminu składania ofert, co pozwoli nam na złożenie możliwie 
najkorzystniejszej i konkurencyjnej oferty. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał w dniu 10 kwietnia 2020 r. modyfikacji SIWZ wydłużając termin składania 
ofert do 12 czerwca 2020 r. 

8. Proszę wyjaśnić, które podane temperatury należą do zimy, a które do sezonu letniego 
zgodnie z tabelą nr 1 (rozdział 2.2, plik TEIR_PFU_0.pdf)?  

Odpowiedź: 
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W przypadku tabeli temperatur należy się sugerować się wartościami temperatury 
średniodobowej zewnętrznej (w stosunku do której skonstruowana jest tabela temperatur),  a nie 
pojęciami zima/lato które są umowne. Nie mniej, umownie można przyjąć, że okres letni odnosi 
się do temperatur zasilanie/powrót równych 63oC/44oC. Natomiast pozostałe wartości 
temperatur zasilanie/powrót można umownie przypisać do okresu przejściowego bądź 
zimowego. 

9. Aby dokładniej obliczyć i znaleźć optymalne rozwiązanie dla tego zadania/ 
przypadku, Proszę podać konkretny jeden lub opcjonalnie kilka parametrów 
zapotrzebowania na temperaturę i moc jak pokazano w poniższej tabeli (* poniższa tabela 
jest tylko przykładem i może nie być brana pod uwagę jako dane obliczone profesjonalnie): 

 

Odpowiedź: 

Jako odpowiedź na to pytanie Zamawiający załącza wykres uporządkowany zapotrzebowania na 
moc cieplną z trzech lat (lata 2016-2018) stanowiący załącznik nr 3 do Wyjaśnień nr 2.  

Jeśli nie będzie to wystarczające, Zamawiający sprecyzuje dane zgodnie z prośbą Oferenta. 
Parametry graniczne zapotrzebowania na energię elektryczną i cieplną podane zostały w 
odpowiedzi na pytanie nr 7. 

10. Zgodnie z tabelą nr 1 (rozdział 2.2, plik TEIR_PFU_0.pdf), proszę określić, czy 
wymagania są poprawnie rozumiane: 

 W sezonie zimowym minimalne generowane el. pojemność mocy - 3,0 MWe;  
 W sezonie letnim minimalne generowane el. pojemność mocy - 1,5 MWe. 

Odpowiedź: 

Układ kogeneracyjny został dobrany na potrzeby c.w.u. w okresie letnim, które wacha się w 
zakresie od 5,5MWth do 9,7MWth. Przy zapotrzebowaniu sieci ciepłowniczej min. 5,5 MWt (co 
odpowiada zapotrzebowaniu nocą w sezonie letnim) moc generatora (mierzona na jego 
zaciskach) ma wynosić min. 1,5 MWel. Latem produkcja energii elektrycznej min. 3,0 MWel 

powinna być utrzymana przy maksymalnym zapotrzebowaniu na c.w.u. wynoszącym 9,7MW. W 
okresie sezonu grzewczego moc kotła będzie utrzymywana przeważnie jako maksymalna trwała – 
w takiej sytuacji moc generatora (mierzona na jego zaciskach) ma wynosić min. 3,0 MWel i 9,7MW 
na skraplaczu do temperatury powrotu wynoszącej 57oC co odpowiada temperaturze zewnętrznej 
-16oC wg naszej tabeli temperatur wody sieciowej. W okresie gdy temperatura spadnie poniżej -
16oC, a temperatura powrotu wzrośnie Zamawiający wymagać będzie jedynie intensyfikacji 
produkcji energii elektrycznej przy zmniejszonym wynikowo uzysku energii cieplnej ze 
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skraplacza. W okresie zimowym układ kogeneracyjny wspomagany będzie innymi kotłami 
wodnymi do produkcji energii cieplnej. Układ kogeneracyjny ma pracować zgodnie z 
wymaganiami z poniższej tabeli. 

Temperatura 
zewnętrzna  

[Tzew] 

Temperatura 
zasilana sieci 

[Tzs] 

Temperatura 

powrotu sieci 

[Tps] 

Przepływ 

sieciowy  

[Gs] 

Moc Skraplacza 

[Qskrap] 

Moc na 
zaciskach 

Generatora 

[Ngen] 
oC oC oC m3/h MW MW 
LATO 
NOC 63 45 250 5,5 1,5 
DZIEŃ 63 45 250-500 wynikowo wynikowo 
ZIMA 
+12 63 45 500-800 9,7 3,0 
0 70 46 800-1000 9,7 3,0 
-15 95 57 1300 9,7 3,0 
-16 98 57 1300 9,7 3,0 
-17 100 58 1350 Maksymalnie 

wynikowo 

Maksymalnie 

wynikowo 
-20 106 61 1400 Maksymalnie 

wynikowo 

Maksymalnie 

wynikowo 
-22 110 63 1450 Maksymalnie 

wynikowo 

Maksymalnie 

wynikowo 

11. Wykonawca wnioskuje o przesunięcie terminu złożenia oferty z 04.05.2020 na 
29.05.2020. Ze względu na obecną pandemię na świecie wielu naszych partnerów z krajów 
Europejskich pracuje zdalnie tylko w trybie stacjonarnym, co komplikuje komunikację, 
całkowicie niemożliwy ruch, przybycie na miejsce w celu wizji lokalnej. Ponadto ograniczenia 
naszego kraju związane z przemieszczaniem się pracowników i wizytami do innych krajów, 
w tym do Polski, całkowicie zamykają możliwości zwiedzania terenu inwestycyjnego, placu 
budowy. Dlatego proszę poświęcić dodatkowy czas na przygotowanie wniosku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał w dniu 10 kwietnia 2020 r. modyfikacji SIWZ wydłużając termin składania 
ofert do 12 czerwca 2020 r. 

12. Szanowni Państwo. ze względu na obecną sytuację na rynku – prosimy o przesunięcie 
terminu składania ofert do 29.05.2020r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę, Zamawiający dniu 10 kwietnia 2020 r. dokonał 
modyfikacji SIWZ wydłużając termin składania ofert do 12 czerwca 2020 r. 
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13. W związku z prowadzonym postępowaniem przetargowym TEIR/PU/02/2020 
„Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o 
wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy” prosimy 
uwzględnienie naszej propozycji zamieszczonej poniżej: 

Paragraf 6 pkt 2 i 3 - proponujemy brzmienie: 

2. Zamawiający jest obowiązany uwzględnić w Harmonogramie następujące założenia: 

1)      Wynagrodzenie i płatność po wykonaniu Etapu I nie przekroczy 5% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, 

2)      Wynagrodzenie i płatność za wykonanie Etapu II nie przekroczy 55% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, Wynagrodzenie i płatność za roboty wykonane w okresie 
od zakończenia Etapu I do zakończenia Etapu II nie przekroczy 60% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, 

3)      Wynagrodzenie i płatność za wykonanie Etapu III nie przekroczy 20% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, Wynagrodzenie i płatność za roboty wykonane w okresie 
od zakończenia Etapu II do zakończenia Etapu III nie przekroczy 80% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, 

4)      Wynagrodzenie i płatność za wykonanie prac, w tym po wykonaniu Etapu IV nie 
przekroczy 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto, Wynagrodzenie i płatność za 
roboty wykonane w okresie od zakończenia Etapu III do zakończenia Etapu IV nie 
przekroczy 90 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, 

3. Wynagrodzenie i płatność po wykonaniu Etapu V (płatność końcowa) nie 
przekroczy 10% wartości wynagrodzenia umownego brutto. Zmiana założeń, o których 
mowa powyżej jest możliwa jedynie po uzyskaniu akceptacji przez Zamawiającego i 
Inżyniera Kontraktu i musi wynikać z okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi 
odpowiedzialności. 

Odpowiedź: 

Patrz: Odpowiedź na pytanie nr 3 do SIWZ. 

14. Paragraf 21 pkt 12 - proponujemy brzmienie: „Faktury częściowe i końcowa 
wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą realizowane w terminie do 30 dni 
od daty jej dostarczenia na adres Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy 
Wykonawcy nr ….............................................” 

Odpowiedź:  

Zamawiający nie przychyla się do wniosku Oferenta i pozostaje przy dotychczasowych zapisach. 

15. Czy Zamawiający dysponuje projektem budowlanym w wersji edytowalnej PDF. lub 
DWG.? Jeśli tak to prosimy o udostępnienie. (Obecna dokumentacja w formie skanów nie jest 
wystarczająca do prawidłowej analizy prac do wykonania). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający posiada projekt budowlany w wersji edytowalnej DWG.  który nie jest jednak  w 
pełni kompatybilny z projektem zatwierdzonym (dołączonym do przetargu w formie skanu).  
Zmiany dotyczą przede wszystkim wysokości budynku elektrociepłowni.  

Zamawiający dołącza projekt budowlany w wersji edytowalnej DWG, stanowiący załącznik nr 4 
do Wyjaśnień nr 2, z uwagą, że w przypadku różnic między projektem zatwierdzonym 
(dołączonym do przetargu w formie skanu), a projektem w formie edytowalnej należy stosować 
się i uwzględniać rozwiązania z projektu zatwierdzonego (zeskanowanego). 

16. W odniesieniu do udostępnionej przez Zamawiającego Dokumentacji Powykonawczej, 
zwracamy się z prośbą o uzupełnienie jej o Opis techniczny, określający szczegółowo zakres 
prac związanych z przebudową istniejącego budynku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia załączoną dokumentację powykonawczą o opisy techniczne, stanowiące 
załącznik nr 5 do Wyjaśnień nr 2. 

17. W treści PFU w pkt. 1.4, Zamawiający informuje, że posiada n/w dokumenty tj.: 

 Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09 października 2017 r. o nr 
WOOŚ.4260.49.2017.KA, 
 Umowa nr 17-B0/UP/00173/1 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – 
Ciepłownia Miejska w Łomży, 
 Warunki przyłączenia nr 17-B0/WP/00173 dla źródła wytwórczego do sieci 
dystrybucyjnej napięciu znamionowym 15 kV, 
 Dokumentacja geologiczna. 

W związku z powyższym prosimy o uzupełnienie dokumentacji o powyższe dokumenty, jako 
niezbędne do prawidłowej analizy prac w/w postępowania przetargowego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia załączoną dokumentację o wnioskowane przez Oferenta dokumenty 
stanowiące załącznik nr 6, 7, 8, 9 do Wyjaśnień nr 2. 

18. Prosimy o informację czy w zakresie postępowania jest wycinka drzew? Jeśli tak to 
prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Decyzję na wycinkę drzew. 

Odpowiedź: 

W zakresie poniższego postępowania nie ma wycinki drzew. 

19. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji o Plan zagospodarowania terenu, na którym w 
sposób jednoznaczny zostanie określony zakres prac do wykonania dla etapu II. 
Udostępniony załącznik Z.1 do PFU jest nieczytelny. Ponadto nie posiada legendy, która 
stanowiłaby objaśnienie dla wszelkich zaznaczonych elementów. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający uzupełnia dokumentacje przetargową o Plan Zagospodarowania Terenu (PZT) 
prezentujący zakres prac do wykonania w Etapie II oraz inwentaryzację powykonawczą  Etapu I – 
budowy kotła wodnego biomasowego, stanowiące załącznik nr 10 do Wyjaśnień nr 2. PZT zawiera 
zakres obejmujący obydwa etapy rozbudowy Ciepłowni Miejskiej (w tym zrealizowany Etap I) 
natomiast inwentaryzacja powykonawcza prezentuje zakres już wykonany w Etapie I – w związku 
z tym obydwa dokumenty należy rozpatrywać wspólnie.  

Wskazujemy, że zamówienie realizowane będzie w formule zaprojektuj i wybuduj, zatem do 
obowiązków wykonawcy będzie należało przeprowadzenia inwentaryzacji teenu w celu 
określenia prac budowlanych niezbędnych do wykonania. 

20.  W związku z rozbudowanym zakresem prac wymagającym zaangażowania 
specjalistycznych firm oraz w związku z obecnie panującą pandemią, ograniczającą 
komunikację i dostępność w pozyskiwaniu ofert cenowych, zwracamy się z prośbą o 
przesunięcie terminu składania ofert do dnia 19.06.2020.r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający w dniu 10 kwietnia 2020 r. przedłużył 
termin składania ofert do 12 czerwca 2020 r. 

21. Proszę wyjaśnić następujące sprzeczne stwierdzenia o wartości wynagrodzenia % za 
wykonanie Etapów (pogrubiony tekst):  

3) Wynagrodzenie i płatność za wykonanie Etapu III nie przekroczy 12,5% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto, Wynagrodzenie i płatność za roboty wykonane w okresie 
od zakończenia Etapu II do zakończenia Etapu III nie przekroczy 25% wartości 
wynagrodzenia umownego brutto  
4) Wynagrodzenie i płatność za wykonanie prac, w tym po wykonaniu Etapu IV nie 
przekroczy 42,5% wartości wynagrodzenia umownego brutto, Wynagrodzenie i płatność za 
roboty wykonane w okresie od zakończenia Etapu III do zakończenia Etapu IV nie przekroczy 
25% wartości wynagrodzenia umownego brutto 

Odpowiedź: 

Patrz odpowiedź na pytanie nr 3. Zamawiający dokonał stosownej zmiany umowy.  

22.  Proszę określić, czy Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w swojej ofercie 
kosztów zużytej energii elektrycznej, wody i zużycia paliwa podczas prac rozruchu i regulacji 
sprzętu, oraz zużycia paliwa w okresie testów gwarancyjnych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące powyższej kwestii poruszonej przez Oferenta 
wyjaśnione są w rozdziale 11 pkt. 11.1. PFU. 
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23. Zwracamy się z wnioskiem o zmianę terminu składania ofert w postępowaniu o 
udzielenie zamówienia pn. Zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych dla zadania 
„Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w Ciepłowni Miejskiej w Łomży o 
wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł biomasowy” o nrTEIR/PU/02/2020 na 
dzień 30 czerwca 2020 r. Prośbę swoją motywujemy nadzwyczajną sytuacją związaną z 
epidemią CON/ID-19 oraz ograniczeniami wynikającymi z Ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o 
szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 
COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 
Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze 
Rzeczypostpolitej Polskiej stanu epidemii. Rozbudowa instalacji tego typu jest projektem 
wielobranżowym, a przygotowanie rzetelnej oferty wymaga ścisłej współpracy z dostawcami 
technologii oraz podwykonawcami. Ze względu na stan zagrożenia epidemicznego 
współpraca taka jest znacznie utrudniona. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający w dniu 10 kwietnia 2020 r. przedłużył 
termin składania ofert do 12 czerwca 2020 r. 

24. W związku z obecną sytuacją związaną z epidemią wirusa COVID-19, która wpływa 
przede wszystkim na proces komunikacji, wydłużenie czasu otrzymywania ofert dostawców i 
podwykonawców, oraz z uwagi na złożoność i zakres zadania będącego przedmiotem 
postępowania, niniejszym zwracamy się z prośbą o wydłużenie terminu składania ofert do 3 
lipca 2020 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający w dniu 10 kwietnia 2020 r. przedłużył 
termin składania ofert do 12 czerwca 2020 r. 

25. W odniesieniu do warunków udziału w postępowaniu stawianym Wykonawcom, 
określonym w pkt. 8.6.1 IDW, Wykonawca uważa, że ww. warunki są wygórowane w stosunku 
do standardowych warunków podobnych postepowań i mogą ograniczyć liczbę podmiotów 
przystępujących do Państwa postępowania. Zarówno Wykonawca jak i Podwykonawca 
będący dostawcą technologii kotła, są firmami z wieloletnim doświadczeniem w 
budownictwie energetycznym i ciepłowniczym, co daje pewność należytego wykonania 
Państwa zadania.  

W związku z powyższym, wnioskujemy o zmianę wymagań referencyjnych określonych w pkt. 
8.6.1 IDW na następujące: 8.6.1. „W zakresie warunku określonego w punkcie Błąd! Nie 
można odnaleźć źródła odwołania. IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że w 
okresie ostatnich 10 lat (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 (dwa) zamówienia 
obejmujące wykonanie projektu, dostaw, montażu i uruchomienia kotłowni w oparciu o 
kocioł do spalania biomasy o wydajności co najmniej 25 t/h" Lub „w okresie ostatnich 10 lat 
(dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia 
działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 3 (trzy) zamówienia obejmujące 
wykonanie projektu, dostaw, montażu i uruchomienia kompletnego kotła do spalania 
biomasy o wydajności co najmniej 5 MWt. Poprzez kompletny kocioł rozumie się część 
mechaniczną, elektryczną oraz system sterowania kotła." 
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Odpowiedź: 

Zamawiający wprowadza nowe wymogi udziału w postępowaniu: 

W zakresie warunku określonego w punkcie Błąd! Nie można odnaleźć źródła odwołania. IDW 
wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, że: 

a. w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie – minimum 1 (jedno) 
zamówienie obejmujące wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej 
wykonawczej dla obiektu elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 2,0 MWel, opartej 
o kocioł parowy lub minimum 2 (dwa) zamówienia obejmujące wykonanie 
kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej turbiny parowej o mocy 

nominalnej co najmniej 2,0 MWel 
b. w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 

okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – minimum 1 (jedno) 
zamówienie obejmujące roboty budowlane elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 
2,0 MWel, łącznie z kotłem parowym (każde zamówienie) lub minimum 2 (dwa) 
zamówienia obejmujące roboty budowlane i uruchomienie turbiny parowej o mocy 
nominalnej minimum 2,0 MWel 

c. w okresie ostatnich 10 (dziesięciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie – minimum 2 (dwa) 
zamówienia obejmujące roboty budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy 
nominalnej minimum 5,0 MWth, łącznie z kotłem wodnym lub parowym opalanym 
biomasą leśną, wyposażony w instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem 
magazynowania i podawania paliwa (każde zamówienie). 

 
Zmianie ulega również pkt 9.6.1 i 9.6.3: 

9.6.1 wykaz usług, wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również 
wykonywanych, nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed upływem terminu 
składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie (wzór 
wykazu stanowi Załącznik Nr  5 do IDW), 

9.6.3. wykaz robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 10 lat przed 
upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w 
tym okresie (wzór wykazu stanowi Załącznik Nr 6 do IDW), 

Pozostałe warunki dotyczące spełnienia warunku udziału w postępowaniu pozostają bez zmian. 

26. Wnosimy aby Zamawiający zmienił zapisy w punkcie 8.6.3 IDW z:  „Na podstawie art. 
23 ust. 5 Ustawy Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek dotyczący zdolności 
finansowej i ekonomicznej, o którym mowa w pkt a i b powyżej, gdy co każdy z podmiotów 
(każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia lub każdy z innych 
podmiotów, o których mowa w art. 22a ust 1 Pzp) spełniał warunek odrębnie samodzielnie. 
Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów w zakresie warunku, o którym mowa w pkt 
8.6.3 IDW." na „Na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy Zamawiający informuje, że uzna za 
spełniony warunek dotyczący zdolności finansowej i ekonomicznej, o którym mowa w pkt a i 
b powyżej, gdy co najmniej jeden z podmiotów (co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z innych podmiotów, o 
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których mowa w art. 22a ust 1 Pzp) spełniał warunek odrębnie samodzielnie. Zamawiający 
dopuszcza łączenie potencjałów w zakresie warunku, o którym mowa w pkt 8.6.3 IDW."  

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany punktu 8.6.3 IDW: 

„Na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek 
dotyczący zdolności finansowej i ekonomicznej, o którym mowa w pkt a i b powyżej, gdy co 
najmniej jeden z podmiotów (co najmniej jeden z Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia lub co najmniej jeden z innych podmiotów, o których mowa w art. 
22a ust 1 Pzp) będzie spełniał warunek w zakresie lit. a i b samodzielnie. Zamawiający nie 
dopuszcza łączenia potencjałów w zakresie warunku, o którym mowa w pkt 8.6.3 lit. a i b IDW." 

27. W punktach 9.7.5, 9.7.6 oraz 9.7.7 IDW. W każdym z tych punktów Zamawiający 
odnosi się do wzoru oświadczenia zawartego w Załączniku nr 8 do IDW. Zgodnie z 
udostępnioną dokumentacją przetargową Załącznik nr 8 do IDW nie zawiera żądnych 
wzorów oświadczeń, a identyfikator postępowania. Prosimy o udostepnienie odpowiednich 
wzorów oświadczeń. 

Odpowiedź: 

Zamawiający zamieścił wzór Załącznika do IDW jako Załącznik nr 10. 

Pkt 9.7.5 – 9.7.7 IDW otrzymują brzmienie: 

9.7.5 oświadczenie Wykonawcy o braku orzeczenia wobec niego tytułem środka zapobiegawczego 
zakazu ubiegania się o zamówienia publiczne (sporządzone zgodnie ze wzorem zawartym w 
Załączniku nr 10 do IDW),  

9.7.6 oświadczenie Wykonawcy o braku wydania prawomocnego wyroku sądu skazującego za 
wykroczenie na karę ograniczenia wolności lub grzywny w zakresie określonym przez 
Zamawiającego na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 5 i 6 Ustawy (sporządzone zgodnie ze wzorem 
zawartym w Załączniku nr 10 do IDW),  

9.7.7 oświadczenie Wykonawcy o wydaniu albo braku wydania wobec niego prawomocnego 
wyroku sądu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opłat 
lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne (sporządzone zgodnie ze wzorem 
zawartym w Załączniku nr 10 do IDW)  

Oraz pkt 28: 

28.10 Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia - wzór 

28.11 Dokumentacja dot. Wizji lokalnej  

28.  Wniosek obejmuje propozycję zmian do umowy §1 ust. 1. 
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Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się, zgodnie ze specyfikacją istotnych 
warunków zamówienia (oraz złożoną ofertą, zrealizować prace projektowe i wykonać roboty 
budowlane dla inwestycji pn. „Rozbudowa instalacji energetycznego spalania paliw w 
Ciepłowni Miejskiej w Łomży o wysokosprawny układ kogeneracyjny oparty o kocioł 
biomasowy” (dalej jako: „Przedmiot Umowy” lub „Inwestycja” lub „Zamówienie”. Parametry 
paliwa gwarancyjnego, dla którego Przedmiot Umowy jest projektowany i budowany określone 
zostały z w załączniku nr … do Umowy. 

UZASADNIENIE: 

Przedmiotu Umowy zawsze projektowany i budowany jest pod konkretne paliwo gwarancyjnego. 
Rozliczenie Wykonawcy z należytego wykonania Umowy następuje odnośnie tego paliwa (w 
zakresie parametrów gwarantowanych). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowana zmianę. Zakres przedmiotu Umowy zakreślony 
jest projektem funkcjonalno – użytkowym, a także złożonym wnioskiem o dofinansowanie 
projektu oraz umową o dofinansowanie. Na tym etapie postepowania dokonywanie zmian w 
przedmiocie Umowy nie jest możliwe. Zamawiający nie widzi przesłanek do wprowadzenia zmian 
wnioskowanych przez Wykonawcę. 

29. §1 ust. 2 pkt 1. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy umowa o dofinansowanie z dnia 20 grudnia 2020 r. nr 
POIiS.01.06.01-00-029/18-00 oraz wniosek o dofinansowanie zawiera postanowienia 
dotyczące zakresu lub sposobu wykonania przedmiotu Umowy? 

Przedmiot Umowy opisany jest w SIWZ, ofercie Wykonawcy oraz Umowie. Wykonawca nie zna 
treści umowy i wniosku o dofinansowanie, tak więc nie powinny one regulować zakresu 
obowiązków Wykonawcy. 

W związku z powyższym Wykonawca wnosi o wykreślenie pkt 1. lub o przekazanie ww. Umowy. 

Odpowiedź: 

Umowa o dofinansowanie zostanie udostępniona Wykonawcy po podpisu Umowy w sprawie 
zamówienia publicznego. Umowa o dofinansowanie określa główne założenia wykonania 
zamówienia, które zostały transponowane do projektu załączonej Umowy oraz PFU. Zamawiający 
wymaga, aby zamówienie zostało wykonane również zgodnie z jej postanowieniami, a także 
założeniami projektowymi wynikającymi z wniosku o dofinansowanie inwestycji. 

Wskazania wymaga, że zamówienie realizowane jest w formule zaprojektuj i wybuduj – wykonawca 
przed rozpoczęciem prac projektowych będzie zobowiązany do zapoznania się z dokumentami 
związanymi z dofinansowaniem inwestycji w celu uwzględnienia ich zapisów w trakcie 
wykonywanych czynności. 

30. §1 ust. 2 pkt 1. 
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Wykonawca wnosi o przekazanie decyzji pozwolenia na budowę nr 207/18 z dnia 
23.08.2018 r. 

Odpowiedź: 

Zamawiający jako załącznik nr 12 do Wyjaśnień nr 2 załącza decyzję o pozwoleniu na budowę nr 
207/18 z dnia 23.08.2018  r. oraz decyzję 330/17 z dnia 29.12.2017 r. 

31. §1 ust. 6. 

Wykonawca wnosi o przekazanie wszystkich załączników do Umowy celem zapoznania się z 
nimi i wniesienia ewentualnych uwag. 

Załącznikami do Umowy powinna być oferta Wykonawcy oraz pytania i odpowiedzi do treści 
SIWZ z okresu przetargu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonuje zmiany treści Umowy poprzez wyspecyfikowanie pod miejscem 
przeznaczonym na podpisy Stron zapis: 

“Załączniki do Umowy: 

1) Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z wszelkimi modyfikacjami oraz 
uzupełnieniami; 
2) Oferta Wykonawcy z dnia …. 
3) Wykaz podwykonawćów z dnia … 
4) Wzór oświadczenia o przeniesieniu autorskich praw majątkowych do dokumentacji; 
5) Harmonogram Rzeczowo – Finansowy.” 

Zamawiający dokonuje następujacych zmian we wzorze Umowy: 

§ 17 ust. 1: “Zamawiający dopuszcza realizację robót składających się na Przedmiot Umowy przy 
pomocy podwykonawców oraz dalszych podwykonawców. Wykaz podwykonawców wraz z 
zakresem prac powierzonych podwykonawcą określony jest w załączniku nr 3 do Umowy.” 

Ust. 21: „Zmiana załącznika nr 3 do Umowy wywołuje skutek po wyrażeniu zgody przez 
Zamawiającego. Zasady opiniowania i akceptacji umów z Podwykonawcami i dalszymi 
Podwykonawcami określają dalsze ustępy niniejszego paragrafu.” 

§ 20 ust. 1: “Strony ustalają wynagrodzenie netto, które Zamawiający zapłaci Wykonawcy, zgodnie z 
przyjętą ofertą, która stanowi Załącznik Nr 2 do niniejszej Umowy, na kwotę wynoszącą: 
….................., słownie złotych: ............. plus podatek VAT.” 

§ 29 ust. 6: “Każdy egzemplarz każdego z utworów wykonanych w ramach Umowy będzie zawierał 
oświadczenie osoby wskazanej na nim jako twórca, iż przeniósł on na Wykonawcę na wyłączność i 
bezwarunkowo autorskie prawa majątkowe do utworu w zakresie określonym w niniejszej Umowie 
oraz oświadczenie Wykonawcy stanowiące Załącznik Nr 4 do Umowy.” 
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Zamawiający załącza do Wyjaśnień nr 2 wzór załącznika oświadczenia twórcy dokumentacji 
stanowiący załącznik nr 4 do Umowy. 

32. §1 ust. 7. 

Strony ustalają, iż prawa i obowiązki wynikające z niniejszej Umowy nie mogą być 
przedmiotem cesji na rzecz innych osób fizycznych lub prawnych. Wykonawca może przenieść 
lub obciążyć swoje wierzytelności wynikające z Umowy na rzecz instytucji finansujących lub 
ubezpieczających Wykonawcę, bez konieczności uzyskania zgody Zamawiającego. 

UZASADNIENIE: 

Instytucje finansujące i ubezpieczającego często wymagają zabezpieczenia swoich roszczeń 
na wierzytelnościach przysługujących beneficjentowi z poszczególnych realizowanych 
przez niego zadań. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę Umowy w powyższym zakresie. Pzp, jak i regulacje 
związane z otrzymanym dofinansowaniem, nie przewidują możliwości cesji wierzytelności z 
Umowy w sprawie zamówienia publicznego na podmioty trzecie (z zastrzeżeniem art. 144 ust. 1 
pkt 4 Pzp). 

33. §2 ust. 2. 

Wykonawca oświadcza, że sprawdził z należytą starannością stan faktyczny i otoczenie miejsca 
prowadzenia Robót, możliwości dojazdu i umiejscowienia maszyn i urządzeń niezbędnych do 
wykonania zamówienia, oraz dokonał wizji lokalnej przed dniem złożenia Oferty na wykonanie 
Inwestycji, w normalnych granicach zwyczajowo przyjętych przy ustalaniu stanu istniejącego 
(np. bez przeprowadzania szczegółowych badań, wykopów i innych czynności, które 
angażowałyby większe środki organizacyjne lub finansowe). 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca nie prowadzi szczegółowych badań zmierzających do ustalenia stanu 
istniejącego. Opiera swoją wiedzę na dokumentach i informacjach przekazanych przez 
Zamawiającego, a wizja lokalna polega tylko na przeglądzie stanu istniejącego bez 
wykonywania szczegółowych badań, w tym gruntu. Takie działania nigdy nie są 
prowadzone w ramach żadnego podobnego postępowania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wskuzuje, że inwestycja 
realizowana jest w formule zaprojektuj i wybuduj – Zamawiający wymaga zatem przed 
przystępieniem do pracy, aby Wykonawca zweryfikował istniejący stan faktyczny oraz 
przekazane przez Zamawiającego materiały, które z uwagi na ww. formułe mają character 
poglądowy. Zamawiający nie dopuszcza sytuacji, w której Wykonawcy, który w sposób 
niedokładny lub nienależyty dokonał weryfikacji ww. okoliczności, będzie przysługiwało 
roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia lub zmianę terminu wykonania danego etapu lub 
terminu wykonania zamówienia. Zamawiający wymaga, aby profesjonalny podmiot podjął 
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wszelkie działania zmierzające do ustalenia zakresu prac, doboru technologi oraz prawidłowego 
sklalkulowania ceny oferty. Zamawiający udostępnił wykonawcom wszelką dokumentację 
techniczną pozwalającą na zobrazowanie celu i charakteru przedsięwzięcia, umożliwił także 
wykonanie wizji lokalnej. 

Zamawiający wskazuje, że w sytuacji, w której wystąpią okoliczności wpływające na realizację 
zamówienia niemożliwe do przewidzenia przez którąkolwiek ze Stron zastosowanie znajdzie 
procedura okreslona § 26 ust. 1 pkt 11- 13 wzoru Umowy. 

34. §2 ust. 3. 

Wykonawca oświadcza, że został poinformowany, że Roboty będą wykonywane w pobliżu 
funkcjonującej Ciepłowni, Wykonawca będzie zobowiązany do organizacji Robót zapewniający 
swobodny dostęp do budynków Ciepłowni, ciągłości pracy Ciepłowni (przy czym Roboty mogą 
okresowo wpływać na ciągłość pracy Ciepłowni z uwagi na technologię i sposób realizacji 
Przedmiotu Umowy, co będzie uzgadniane z Zamawiającym) oraz bezpieczeństwa podczas 
realizacji Robót. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca nie jest w stanie zagwarantować, że z uwagi na technologię lub sposób 
realizacji przedmiotu Umowy zawsze nie będzie wpływał na ciągłość pracy Ciepłowni. 
Okresowe występowanie tego zdarzenia może mieć miejsce, ale będzie to uzgadniane z 
Zamawiającym. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający dopuszcza uzgodnioną 
ingerencję w istniejący układ technologiczny w celu wpięcia się nową instalacją.  

35. §2 ust. 4. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisy, gdyż Przedmiotu Umowy będzie powodował 
wzrost i powstanie nowych kosztów eksploatacji Ciepłowni, co jest bezpośrednim 
wynikiem rozbudowy instalacji energetycznej (m. in. większe zużycie mediów, np. energii 
elektrycznej na potrzeby działania zamontowanych urządzeń). 

Zapis ten oczywiście musi zostać wykreślony. W przeciwnym razie nie da się wykonać 
Przedmiotu Umowy przy zachowaniu tego warunku. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy oraz dokonuje stosownej zmiany w projekcie 
Umowy. 

36. §2 ust. 5. 
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Wykonawca oświadcza, że w cenę Oferty wkalkulował wszelkie koszty związane z należytym 
wykonaniem zamówienia oraz przy uwzględnieniu wszelkich ryzyk związanych z jego 
realizacją, które możliwe są do przewidzenia lub w normalnym toku rzeczy powinny być 
przewidziane przez profesjonalnego przedsiębiorcę, z zastrzeżeniem innych postanowień 
Umowy. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi w innych częściach Umowy o wprowadzenie zapisów zwalniających go z 
odpowiedzialności za pewnie niezależne od niego zdarzenia (np. okoliczności 
nieprzewidziane na terenie budowy, czy znaczny wzrost cen towarów i usług). 

Odpowiedź: 

Tego rodzaju zapisy znajdują się w projekcie umowy – vide np.: § 26 ust. 1 pkt 11-13. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

37. §2 ust. 8. 

Skutki finansowe jakichkolwiek błędów występujących w dokumentacji projektowej 
sporządzonej przez Wykonawcę obciążają Wykonawcę 

UZASADNIENIE: 

Dla uniknięcia wątpliwości, Wykonawca wnosi o doprecyzowanie, że zapis dotyczy 
sporządzonej przez niego dokumentacji projektowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający wyjaśnia jednocześnie, że 
ww. regulacja odnosi się do sytuacji, w których wykonawca w wyniku błędnie lub niewłaściwie 
wykonanej dokumentacji projektowej będzie obowiązany np. na etapie realizacji robot 
budowlanych sporządzić dodatkowe projekty i/lub wykonać dodatkowe prace budowlane z 
uwagi na ich nieuwzględnienie w pierwotnym projekcie. Zamawiający nie przewiduje możliwości 
zawężania katalogu okoliczności, które wchodzą w zakres ww. błędów. 

38. §2 nowy ust. 9. 

Z Przedmiotu Umowy wyłączone są Roboty, dostawy i usługi, których Wykonawca obiektywnie 
nie mógł przewidzieć, biorąc pod uwagę profesjonalnych charakter jego działalności, np. 
przeszkody w gruncie, wykopaliska, inny stan faktyczny w stosunku do dokumentów lub 
danych przekazanych przez Zamawiającego, którego nie można byłoby ocenić podczas wizji 
lokalnej. Roboty, dostawy i usługi nieprzewidziane zostaną wykonane przez Zamawiającego, 
na jego zlecenie przez osobę trzecią lub przez Wykonawcę w drodze zmiany Umowy (zmiana 
może dotyczyć w szczególności zakresu Robót, terminów umownych, wynagrodzenia 
umownego). 

UZASADNIENIE: 
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Wykonawca nie odpowiada na zasadzie ryzyka, a więc za w/w okoliczności, gdyż nie był w 
stanie ich przewidzieć, co dotyczy w szczególności warunków gruntowych oraz błędnych 
danych przekazanych przez Zamawiającego. Takie Roboty mogą zostać wykonane za 
dodatkowym wynagrodzeniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający w § 26 określił katalog przesłanek zmiany Umowy, w których przewidziano 
okoliczności, o których mowa w propononowanym paragrafie. Zamaiwający w ogłoszeniu o 
zamówieniu określił równiez możliwość udzielenia Wykonawcy zamowienia podobnego, co 
wyczerpuje zakres proponowanej zmiany.  

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę i pozostawia zapisy projektu umowy bez 
zmian. 

39. §3 ust. 1. 

Zamawiający na wniosek Wykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dostarczenia wniosku 
Wykonawcy, przekaże mu egzemplarz posiadanej dokumentacji w zakresie określonym w 
PFU niezbędnej dla wykonania Przedmiotu Umowy, w formie papierowej i elektronicznej w 
zakresie w jakim nie był przedmiotem udostępnienia na etapie postępowania 
przetargowego. Wykonawca w toku postępowania jest uprawniony do występowania z 
wnioskiem o przekazanie dodatkowych dokumentów i materiałów, o ile ich pozyskanie jest 
konieczne dla wykonania Przedmiotu Umowy, a Zamawiający jest zobowiązany do ich 
przekazania, każdorazowo w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym niniejszego 
postanowienia. Opóźnienie lub zwłoka w przekazaniu dokumentacji Wykonawcy stanowić 
będzie podstawę każdorazowego przedłużenia terminu realizacji Przedmiotu Umowy o okres 
tego opóźnienia lub zwłoki. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Postulowana zmiana została zawarta w 
§ 26 ust. 1 pkt 9 wzoru Umowy. Wszelkie trudności w wykonaniu Przedmiotu Umowy nie 
wynikające z winy wykonawcy będą stanowiły przesłankę do wprowadzenia stosownych zmian 
do umowy.  

40. §3 ust. 2. 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy nie później niż w ciągu 7 dni od daty 
zgłoszenia przez Wykonawcę jego gotowości do przyjęcia placu budowy. Przejęcie placu 
budowy nastąpi protokolarnie przez strony Umowy. Strony ustalają, że od momentu 
przejęcia placu budowy przez Wykonawcę Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie 
zniszczenia, uszkodzenia lub kradzieże na mieniu Zamawiającego oraz Wykonawcy, a także 
podmiotów trzecich pozostających na placu budowy. Opóźnienie lub zwłoka w przekazaniu 
placu budowy Wykonawcy stanowić będzie podstawę przedłużenia terminu realizacji 
Przedmiotu Umowy o okres tego opóźnienia lub zwłoki. 

Odpowiedź: 



 

18 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Postulowana zmiana została zawarta w 
§ 26 ust. 1 pkt 9 projektu umowy. 

41. §3 nowy ust. 7. 

Zamawiający zobowiązany jest do stałej współpracy z Wykonawcą w każdej sprawie związanej 
z Umową i jej realizacją. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o dodanie jednego z podstawowych obowiązków Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Dodaje się ustęp 7 do § 3 w brzmieniu 
zaproponowanym przez Wykonawcę. 

42. §3 nowy ust. 8. 

Zamawiający zobowiązany jest do terminowego odbioru Robót, dostaw i usług. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o dodanie jednego z podstawowych obowiązków Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Dodaje się ustęp 8 do § 3 w brzmieniu 
zaproponowanym przez Wykonawcę. 

43. §3 nowy ust. 9. 

Zamawiający zobowiązany jest do terminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o dodanie jednego z podstawowych obowiązków Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Dodaje się ustęp 9 do § 3 w brzmieniu 
zaproponowanym przez Wykonawcę. 

44. §3 nowy ust. 10. 

Zamawiający odpowiada za inne podmioty działającego na terenie jego zakładu, które mają 
negatywny wpływ na Umowę, jak za działania i zaniechania własne. 

UZASADNIENIE: 
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Zamawiający w pełni ponosi odpowiedzialność za te podmioty. Ich działania i zaniechania 
są niezależne od Wykonawcy, a mogą negatywnie oddziaływać w zakresie Umowy. Ryzyko 
z tym związane obciąża Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Na terenie zakładu nie będą z ramienia 
Zamawiającego obecne osoby nieuprawnione. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za 
pojawienie się w zakładzie podczas realizacji robot osób nieuprawnionych, w tym jest 
obowiązany do posiadania ubezpieczenia OC na potrzeby realizacji zamówienia na wypadek tego 
rodzaju okoliczności. 

45. §4 ust. 5 

Zamawiający umożliwił Wykonawcy dokonanie wizji lokalnej na Placu Budowy, a Wykonawca 
zrzeka się wszelkich roszczeń związanych z nieskorzystaniem z ww. możliwości lub 
przeprowadzenia wizji w sposób niewłaściwy; 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający zaleca wszystkim 
zainteresowanym podmiotom zainteresowaniem udziałem w postępowaniu dokonanie wizji 
lokalnej w celu określenia prawidłowego zakresu zamówienia, a także prawidłowego skalkulowania 
ceny. Wszelkie konsekwencje związane z zaniechaniem wykonania wizji lokalnej będą ponoszone 
przez wykonawcę. Wizja lokalna jest uzasadniona formułą wykonywania zamówienia, w ramach 
której wykonawca będzie obowiązany do wykonania prac projektowych. 

46. §4 ust. 2 pkt 6. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy zapis ten nie jest błędny. Dlaczego Wykonawca ma 
zapewniać biura i sprzęt pracownikom Zamawiającego i innym osobom wymienionym w tym 
zapisie, skoro nie są to jego pracownicy. Teren budowy leży na terenie Zamawiającego, tak 
więc to on we własnym zakresie powinien zapewnić te rzeczy osobom działającym z jego 
ramienia. 

Wykonawca nie wie jakie są obowiązki umowne tych osób, zatem nie wie jakie biura i jaki 
sprzęt będzie musiał zapewnić.  

Jeśli zapis ma pozostać w Umowie, to Wykonawca wnosi o szczegółowe wskazanie jakie biura 
i jaki sprzęt ma zapewnić, co zostanie wliczone do ceny ofertowej.  

Odpowiedź: 

Zamawiajacy wymaga, aby biuro wykonawcy było wyposażone w komputer umożliwiający odbiór 
korespondencji oraz wyposażenie meblowe umożliwiające przechowywanie dokumentów 
związanych z realizacją zamówienia. Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań odnośnie 
biura wykonawcy. Jednocześnie Zamawiający informuje, że spotkania z przedstawicielami stron, 
np. rady budowy, będa odbywać się w pomieszczeniach udostępnianych przez Zamawiającego. 
Zamawiający nie oczekuje by Wykonawca zapewniął dedykowane pomieszczenia czy sprzęt dla 
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Zamawiającego ale udostepniał w razie potrzeby pomieszczenia I sprzęt stanowiącego jego 
zaplecze budowy. 

47. §4 ust. 2 pkt 8 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie, co Zamawiający rozumie przez zapewnienie warunków 
bezpieczeństwa i strzeżenie mienia Zamawiającego?  

Odpowiedź: 

Mowa tutaj o warunkach bezpieczeństwa opisanych w PFU, np. w pkt 4.5 oraz strzeżenia mienia 
Zamawiającego rozumienego jako zabezpieczenie przed kradzieżą, uszkodzeniem lub zniszczeniem 
podczas wykonywania zamówienia. Wszystkie obowiązki Wykonawcy ww. zakresie zostały 
określone w PFU, które winno być interpretowane zgodnie z zapisami wzoru Umowy jako 
dokumenty wzjamnie objaśniające się. 

48. §4 ust. 2 pkt 10  

Utrzymywania Terenu Budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwania i właściwego 
składowania wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci powstałych w 
związku z realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę, zgodnie z ustawa o odpadach i innymi 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa oraz z wewnętrznymi uregulowaniami 
Zamawiającego.  

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę. Wprowadza się zmianę do §4 ust. 2 pkt 10 
wzoru Umowy zgodnie z propozycją Wykonawcy. 

49. §5 ust. 1 pkt 1 

Wykonawca wnosi o wydłużenie okresu realizacji Etapu I z 5 miesięcy do 6 miesięcy. 
Ponadto jeżeli w celu wykonania dokumentacji konieczne jest współdziałanie 
Zamawiającego np. poprzez przekazanie Wykonawcy dokumentów/dokumentacji, to 
termin realizacji Etapu powinien być liczony od daty zawarcia Umowy lub od daty 
przekazania przez Zamawiającego dokumentów/dokumentacji, w zależności co nastąpiło 
później.  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody. 

50. §5 ust. 1 pkt 2 

Wykonawca wnosi o  wydłużenie okresu realizacji Etapu II do 12 miesięcy od dnia 
zawarcia Umowy. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody. 

51. §5 ust. 1 pkt 5. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy Etap V (dokonanie Odbioru Końcowego) obejmuje 
przekazanie instalacji do eksploatacji. 

Odpowiedź: 

Przekazanie instalacji do eksploatacji rozumiane jako uzyskanie koncesji na wytwarzanie energii 
elektrycznej i zmianę koncesji na wytwarzanie ciepła nie wchodzi w zakres Etapu V. Wykonawca 
będzie natomiast zobowiązany do dostarczenia wszystkich dokumentów niezbędnych do 
uzyskania przez Zamawiającego ww. koncesji, bezwzględnie koniecznych do uruchomienia 
instalacji w celu wyprowadzenia energii elektrycznej do sieci elektroenergetycznej. Dostarczenie 
ostatecznych dokumentów, zatwierdzonych przez Zamawiającego, winno nastąpić najpóźniej na 
sześć tygodni przed terminem odbioru końcowego instalacji. 

52. §5 ust. 2. 

Wykonawca nie odpowiada za niedotrzymanie terminów umownych, jeśli nie ponosi 
odpowiedzialności za przyczynę opóźnienia.  

UZASADNIENIE: 

Wykonawca odpowiada tylko za opóźnienia, jeśli ponosi odpowiedzialność za ich przyczynę. 
Nie można w Umowie wymienić enumeratywnie wymienić wszystkich przyczyn opóźnienia, a 
Wykonawca nie odpowiada na zasadzie ryzyka za okoliczności, które w Umowie nie zostały 
wymienione lub za które nie ponosi odpowiedzialności. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na dokonaną zmianę, gdyż znajduje ona już odwierciedlenie w 
zapisach wzoru Umowy – vide: § 26. 

53. §5 nowy ust. 3. 

W przypadku wydłużania się realizacji Przedmiotu Umowy ponad terminy umowne z przyczyn 
za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiający pokryje wszystkie 
uzasadnione i konieczne koszty Wykonawcy związane z przedłużającą się realizacją 
przedmiotu Umowy, np. koszty pracowników, najmu sprzętu i urządzeń, najmu lokali, miejsc 
składowych, przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania oraz ubezpieczeń, nadzoru 
nad realizacją Robót, czy kosztów administracyjnych. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca dokonuje wyceny wynagrodzenia także w oparciu o czas trwania realizacji 
Przedmiotu Umowy. Wydłużanie się tego czasu generuje po jego stronie dodatkowe koszty, 
które Zamawiający, jako inwestor, powinien pokryć (ryzyko w tym zakresie obciąża 
Zamawiającego). 



 

22 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zmiany.  

54. §6 ust. 1. 

W związku z faktem, że zaproponowane przez Zamawiającego założenia do Harmonogramu 
Rzeczowo-Finansowego, powodują, że cashflow Wykonawcy będzie skrajnie niekorzystny, 
Wykonawca proponuje i wnosi o akceptację następującego harmonogramu płatności: 

1) Płatność po podpisaniu umowy – 15% wartości wynagrodzenia umownego brutto, w 
formie zaliczki, płatna po przedłożeniu gwarancji zwrotu zaliczki, 
2) Wynagrodzenie i płatność po wykonaniu Etapu I – 15% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, 
3) Wynagrodzenie i płatność za wykonanie Etapu II -  25% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, 
4) Wynagrodzenie i płatność za wykonanie Etapu III -  25% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, 
5) Wynagrodzenie i płatność za wykonanie Etapu IV -  10% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto, 
6) Wynagrodzenie i płatność za wykonanie Etapu V -  10% wartości wynagrodzenia 
umownego brutto. 

Odpowiedź: 

Zamawiajądzy udzielił odpowiedzi na pytanie nr 3. 

55. §6 ust. 4 

Zamawiający w terminie 14 dni będzie uprawniony wnieść uzasadnione uwagi do 
Harmonogramu, które Wykonawca uwzględni i w terminie 7 dni od dnia wniesienia uwag 
przedłoży Zamawiającemu poprawiony Harmonogram. 

UZASADNIENIE: 

Tyko uzasadnione uwagi (np. niezgodność HRF z założeniami z ust. 2) mogą być podstawą 
do jego zmiany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Zamawiający informuje, że jest 
zainteresowany sprawnym i niezakłóconym procesem realizacji zamówienia, a uwagi czynione 
Wykonawcy będą zawsze miały uzasadnienie w zapisach obowiązującej dokumentacji.  

56. §6 ust. 8. 

Po otrzymaniu informacji, o której mowa w ust. 7 powyżej Zamawiający i Inżynier Kontraktu 
ocenią sytuację i jeśli będzie to możliwe oraz uzasadnione pod względem prawnym i 
faktycznym, Zamawiający przedłuży termin realizacji tego etapu Umowy, przy czym 
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Zamawiający zobowiązuje się do przedłużenia terminu realizacji danego etapu Umowy jeżeli 
opóźnienie spowodowane będzie przyczynami nieleżącymi po stronie Wykonawcy, w 
szczególności lecz nie wyłącznie leżącymi po stronie Zamawiającego. 

UZASADNIENIE: 

Wprowadzono poprawne odniesienie do ust. 7.  

Wykonawca odpowiada tylko za opóźnienie, które powstało z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przesłanki zmiany Umowy, o których 
wspomina Wykonawca zostały określone w § 26 umowy. 

57. §7 ust. 5. 

Wykonawca na własny koszt i ryzyko przeprowadzi wszelkie niezbędne badania oraz dokona 
analizy wszystkich okoliczności faktycznych związanych z wykonaniem Dokumentacji 
projektowej. Wszelkie błędy lub braki PFU nie zwalniają Wykonawcy z wykonania 
Dokumentacji projektowej zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowiązującymi na 
dzień projektowania obowiązującymi przepisami prawa, przy czym takie błędy lub braki mogą 
być podstawą do zmiany Umowy, np. w zakresie terminów umownych lub wynagrodzenia 
umownego, jeśli mają one wpływ na warunki umowne. 

UZASADNIENIE: 

Braki lub błędy PFU nie są zawinione przez Wykonawcę, zatem nie może on ponosić ich 
negatywnych skutków. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Przesłanki zmiany Umowy, o których 
wspomina Wykonawca zostały określone w § 26 umowy. Zamawiający przy tym wskazuje, że 
formuła “zaprojektuj i buduj” nakłada na wykonawcę obowiązek wykonania niezbędnych 
uzgodnień oraz inwentaryzacji w celu określenia zakresu prac projektowych oraz robot 
budowlanych. Dane wskazane w PFU mają charakter poglądowy, orientacyjny. 

58. §7 ust. 9. 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość skierowania żądania o zmianę osób wykonujących 
prace projektowe w sytuacji, w której podejmowane przez te osoby czynności nie dają 
gwarancji wykonania Dokumentacji projektowej w sposób zgody w PFU. Zamawiający 
posiadać będzie również uprawnienie do żądania zwiększenia liczby osób wykonujących prace 
projektowe, jeśli będzie to uzasadnione okolicznościami związanymi z wykonaniem 
Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności w sytuacji, w której Wykonawca będzie pozostawał 
w zwłoce w przekazaniu Dokumentacji projektowej w terminie przewidzianym w Umowie. 
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Wymagania względem osób wykonujących prace projektowe zostały określone w pkt 13.1.3 
PFU. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca odpowiada tylko za opóźnienie, które powstało z przyczyn, za które ponosi 
odpowiedzialność. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

59. §7 ust. 10. 

Uzgodnienie, akceptacja lub odbiór Dokumentacji projektowej nie ogranicza 
odpowiedzialności odpowiedzialność Wykonawcy za wykonanie Dokumentacji projektowej i 
przedmiotu Umowy zgodnie z Umową oraz PFU oraz nie stanowi przyjęcia przyjęcie 
Dokumentacji projektowej bez zastrzeżeń w rozumieniu art. 55 Ustawy o prawie autorskim lub 
innych przepisów prawa. Termin na zawiadomienie Wykonawcy o przyjęciu bez zastrzeżeń 
Dokumentacji projektowej upływa wraz z  zakończeniem terminu okresu gwarancji, o którym 
mowa § 18 ust. 1. Do czasu upływu terminu okresu gwarancji Zamawiający posiada 
uprawnienie do zgłoszenia wad Dokumentacji projektowej. Wykonawca w terminie 
uzgodnionym z Zamawiającym będzie obowiązany do usunięcia wad Dokumentacji 
projektowej. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

60. §8 ust. 4. 

W terminie 14 dni od protokolarnego przekazania Dokumentacji projektowej Zamawiający i 
Inżynier Kontraktu mają prawo do zgłoszenia uzasadnionych uwag do Dokumentacji 
projektowej, w zakresie istniejących w Dokumentacji: wad, usterek, nieprawidłowości 
względem treści niniejszej Umowy i załączników do niej. Niezgłoszenie uwag w tym terminie 
oznacza akceptację Dokumentacji projektowej przez Zamawiającego. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o liczenie terminu na sprawdzenie Dokumentacji projektowej w dniach 
kalendarzowych, co przyspieszy realizację Robót. 

Zamawiający może wnieść uzasadnione uwagi do Dokumentacji projektowej. 

Koniecznym jest wprowadzenie konsekwencji niedotrzymania terminu na wniesienie 
uwag, tak aby nie blokować realizacji Robót. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

61. § 8 ust. 5. 

W przypadku zgłoszenia uwag przez Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu Wykonawca w 
terminie 14 dni dokona poprawy lub uzupełnienia Dokumentacji Projektowej, chyba że uwagi 
są nieuzasadnione lub niezgodne z przepisami prawa lub normami. Jeśli mimo tego 
Zamawiający będzie żądał wprowadzenia poprawy lub uzupełnienia Dokumentacji 
projektowej, to Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależytego wykonanie 
Przedmiotu Umowy i konsekwencję wprowadzenia takiej poprawy lub uzupełnienia.   

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminu na wprowadzenie poprawy lub uzupełnienia 
Dokumentacji projektowej – termin 7-dniowy jest zbyt krótki. 

Wykonawca nie odpowiada za zmiany w Dokumentacji projektowej, które jego zdaniem są 
nieuzasadnione lub niezgodne z przepisami prawa lub normami. Ryzyko w tym zakresie 
obciąża Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę teminu dokonania poprawy lub uzupełnienia Dokumentacji 
Projektowej na 14 dni.  

62. §8 ust. 9. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca nie może się zgodzić na ten zapis – raz odebrana Dokumentacja projektowa 
skierowana do realizacji jest dokumentacją finalną, na bazie której Wykonawca realizuje 
Roboty, dostawy i usługi. Każda zmiana tej dokumentacji powoduje określone konsekwencję 
(zmiana sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, zmiana zakresu Robót, dostaw lub 
usług, co wiążę się z terminami umownymi oraz kosztami realizacji inwestycji). Po to 
Zamawiający wprowadza procedurę opiniowania Dokumentacji projektowej, aby móc się z 
nią zapoznać i na tym etapie wprowadzać do niej zmiany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu (Wykonawca nie określił w jaki sposób postuluje 
o zmianę). Wykonawca pomija możliwość ujawnienia się w toku wykonywanych prac tzw. wad 
ukrytych, niemożliwych do zidentyfikowania na etapie odbiorów.  

63. §9 ust. 2. 

Wykonawca będzie zobowiązany do udziału w spotkaniach i naradach udziałem 
organizowanych przez Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu, pod warunkiem 
zawiadomienia Wykonawcy, na piśmie o terminie spotkania lub narady na piśmie, z co 
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najmniej 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem oraz odbywania regularnych wizyt na Terenie 
Budowy w celu wykonania czynności w ramach Nadzoru Autorskiego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje §9 ust.2 oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w projekcie umowy. 

64. §9 ust. 4  

Do czasu zakończenia Umowy, w tym świadczenia usług gwarancyjnych o których mowa w § 
18, Wykonawca w ramach wynagrodzenia określonego w § 20 ust. 1, zobowiązuje się do 
dokonywania zmian w Dokumentacji projektowej koniecznych do realizacji Robót, a których 
konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym również do 
dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami organu wydającego decyzje 
formalno – prawne, wymaganych w trakcie toczących się postepowań mających na celu 
uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie Robót, a pozostających w granicach 
określonych niniejszą Umową i załącznikami do jej treści, w tym w szczególności lecz nie 
wyłącznie wymogów i przeznaczenia przedmiotu Robót. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

65. §9 ust. 5. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca nie może się zgodzić na ten zapis – raz odebrana Dokumentacja projektowa 
skierowana do realizacji jest dokumentacją finalną, na bazie której Wykonawca realizuje 
Roboty, dostawy i usługi. Każda zmiana tej dokumentacji powoduje określone 
konsekwencję (zmiana sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy, zmiana zakresu Robót, 
dostaw lub usług, co wiążę się z terminami umownymi oraz kosztami realizacji inwestycji). 
Po to Zamawiający wprowadza procedurę opiniowania Dokumentacji projektowej, aby 
móc się z nią zapoznać i na tym etapie wprowadzać do niej zmiany. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę zapisu (Wykonawca nie określił w jaki sposób postuluje 
o zmianę). Wykonawca pomija możliwość ujawnienia się w toku wykonywanych prac tzw. Wad 
ukrytych, niemożliwych do zidentyfikowania na etapie odbiorów.  

66. §9 ust. 6 pkt 5) 

udział w komisjach i naradach technicznych oraz uczestnictwo w Rozruchu technologicznym, 
pod warunkiem uprzedniego zawiadomienia Wykonawcy, na piśmie o terminie spotkania lub 
narady na piśmie, z co najmniej 3 (trzy) dniowym wyprzedzeniem 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

67. §9 ust. 7. 

Wykonawca zobowiązany jest do sprawowania nadzoru autorskiego na podstawie wezwań 
Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu dokonując wezwania na nadzór autorski, wskaże 
Wykonawcy jakich podstawowych problemów (obiekty, branże) nadzór ten ma dotyczyć oraz 
określić termin wykonania czynności Nadzoru Autorskiego. Termin ten nie może przypadać 
wcześniej niż w ciągu 3 (trzech) dni od daty doręczenia wezwania Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje § 9 ust. 7 oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w projekcie umowy. 

68. §9 ust. 7. 

Jeżeli Nadzór Autorski będzie wykonywany niezgodnie z Umową i/lub PFU, w szczególności 
zachodzi obawa wykonania Przedmiotu Umowy lub opóźnienia w realizacji Przedmiotu 
Umowy, Zamawiający po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do podjęcia działań zgodnych z 
Umową i/lub PFU i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu, nie krótszego niż 7 dni, 
może zrezygnować ze świadczonego przez Wykonawcę Nadzoru Autorskiego i powierzyć jego 
wykonywanie podmiotowi trzeciego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje §9 ust. 8 oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w projekcie Umowy. 

69. §10 ust. 3. 

Z zastrzeżeniem § 2 ust. 9, zakres wykonywanych przez Wykonawcę Robót powinien 
obejmować wszelkie elementy, które w sposób oczywisty są potrzebne do osiągnięcia 
wymaganego celu jakim jest realizacja Inwestycji określonego, nawet w przypadku jeżeli nie 
jest to wyszczególnione wyraźnie w Programie Funkcjonalno - Użytkowym. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o dodanie nowego ust. 9 w § 2 (powyżej uzasadnienie do tego zapisu). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

70. §10 ust. 4 pkt 10 

utrzymywanie terenu budowy w należytym porządku, a w szczególności usuwanie i właściwe 
składowanie wszelkich urządzeń pomocniczych, zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 
powstałych w związku realizacją niniejszej Umowy przez Wykonawcę 

Odpowiedź: 
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Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz dokonuje modyfikacji Umowy zgodnie z 
wnioskiem Wykonawcy. 

71. §10 ust. 4 pkt 11. 

z zastrzeżeniem §2 ust. 3, prowadzenie budowy w sposób niezakłócający pracy Ciepłowni, jego 
układu technologicznego i sieci ciepłowniczej,  

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o zmianę w ust. 3 w §2 (powyżej uzasadnienie do tego zapisu). 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

72. §10 ust. 4 pkt 13. 

ponoszenie odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim podczas i w 
związku z wykonywaniem robót oraz za wszelkie szkody powstałe w mieniu służącym 
realizacji inwestycji, z winy Wykonawcy lub jego podwykonawców. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

73. §10 ust. 5. 

Wykonawca wnosi o przekazanie wewnętrznych przepisów obowiązujących na terenie 
zakładu Zamawiającego, celem zapoznania się z nimi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku Oferenta i udostępnia następujące przepisy obowiązujące 
na terenie zakładu Zamawiającego, stanowiące załączniki 14 – 17 do Wyjaśnień nr 2: 

 Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego CM Łomża obejmujące istniejący układ kotłów 
wodnych węglowych oraz nowy biomasowy. 

 Instrukcja Bezpiecznej Organizacji Pracy Ciepłowni Miejskiej w Łomży. 
 Instrukcja BHP dotycząca zasad poruszania się i przebywania na terenie Ciepłowni Miejskiej 

w Łomży. 
 Instrukcja BHP dla Wykonawców zewnętrznych realizujących prace dla MPEC Sp. z o.o. w 

Łomży wraz załącznikami. 
 

74. §10 ust. 6. pkt 2) 

wydawania pisemnych zaleceń usunięcia uchybień i nieprawidłowości w zakresie 
bezpieczeństwa i higieny pracy kontroli ich wykonania; 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

75. §10 ust. 6. pkt 4) 

wydawania pisemnych poleceń realizacji działań zapewniających przestrzeganie przepisów zasad 
bezpieczeństwa i higieny pracy, w związku z koordynacją robót budowlanych 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

76. §10 ust. 6. pkt 5) 

wstrzymania Robót w przypadku stwierdzenia zagrożenia dla zdrowia i życia. W takim 
przypadku, pod warunkiem zasadnego wstrzymania Robót i niezwłocznego zezwolenia ich 
wznowienia, po usunięciu stanu zagrożenia, Zamawiający nie będzie ponosić 
odpowiedzialności za straty lub koszty poniesione w tego tytułu przez Wykonawcę. 
Wymienione straty lub koszty nie będą również stanowić podstawy do uzupełnienia 
ewentualnych opóźnień 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje §10 ust. 6. pkt 5) oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w projekcie umowy 

77. §10 ust. 6. pkt 6) 

wstrzymania robót w przypadku stwierdzenia ich wykonywania niezgodnie z zatwierdzoną 
dokumentacją projektową, w takim wypadku Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego 
zezwolenia ich wznowienia, po usunięciu stanu niezgodności, 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz dokonuje modyfikacji Umowy zgodnie z 
wnioskiem Wykonawcy. 

78. §10 ust. 6. pkt 7) 

wydawania poleceń pisemnych instrukcji lub wskazówek realizacji działań kierownikom 
poszczególnych branż (bądź brygadzistom), zapewniających wykonywania robót zgodnie z 
zatwierdzoną dokumentacja projektową, przepisami prawa, normami; 

UZASADNIENIE: 

Do wydawania poleceń uprawniony jest wyłącznie pracodawca, a tego rodzaju 
postanowienia mogą budzić uzasadnione zastrzeżenia Państwowej Inspekcji Pracy. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.  

79. §10 ust. 6. pkt 8) 

w sytuacji braku ładu i porządku na stanowiskach pracy Wykonawcy, których stan według 
oceny Zamawiającego może wpłynąć na wystąpienie bezpośrednich zagrożeń zdrowia lub 
życia, Zamawiający zastrzega sobie prawo wykonania robót porządkowych na koszt 
Wykonawcy, pod warunkiem uprzedniego wezwania, na piśmie, do wykonania robót 
porządkowych przez Wykonawcę i bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do ich 
usunięcia, nie krótszego niż 3 dni od daty doręczenia wezwania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz dokonuje modyfikacji Umowy zgodnie z 
wnioskiem Wykonawcy. 

80. §10 ust. 6. pkt 9) 

Wydania pisemnego polecenia zmiany podwykonawcy pod warunkiem złej jakości wykonywanych 
prac, tj. niezgodnej z niniejszą Umową lub nie przestrzegania przepisów BHP, pod warunkiem 
uprzedniego wezwania, na piśmie, do wykonania usunięcia naruszeń przez Podwykonawcę i 
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu do ich usunięcia, nie krótszego niż 3 dni od daty 
doręczenia wezwania. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz dokonuje modyfikacji Umowy zgodnie z 
wnioskiem Wykonawcy. 

81. §10 ust. 7. 

Wykonawca wnosi o następującą modyfikację zapisu: 

Zamawiający zastrzega sobie prawo określenia dodatkowych wymogów dotyczących 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystąpienia 
specyficznych zagrożeń wymagających zastosowania odrębnych działań zapobiegawczych, na 
piśmie i doręczenia ich Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

82. §10 ust. 15. 

Wykonawca wnosi o następującą modyfikację zapisu: 

Wykonawca jest zobowiązany do informowania Zamawiającego i Inżyniera Kontraktu o 
przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy, udziału w spotkaniach dotyczących realizacji Robót 
pod warunkiem poinformowania na piśmie Wykonawcy o terminie spotkania, z co najmniej 3 
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(trzy) dniowym wyprzedzeniem. Zamawiający i Inżynier Kontraktu może żądać od Wykonawcy 
przedstawiania comiesięcznych raportów dotyczących przebiegu realizacji Robót 
zawierających informacje o zakresie prac wykonanych w danym miesiącu, zaistniałych 
trudnościach mających wpływ na realizację zakładanego planu robót, plan robót na kolejny 
miesiąc, zagrożenia dla terminowej i zgodnej z wymaganiami Inwestora realizacji przedmiotu 
zamówienia. Wymóg opracowywania raportów uzależniony będzie od postępu robót i jakości 
prowadzonych prac i będzie leżał w gestii Inwestora i Inżyniera Kontraktu. Zamawiający 
zastrzega sobie możliwość skrócenia okresu za jaki ma być wykonany raport. 

Odpowiedź: 

Zamawiającymodyfikuje §10 ust.15 oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w projekcie Umowy.. 

83. §10 ust. 21. 

Wykonawca wnosi o następującą modyfikację zapisu: 

Zamawiający oraz Inżynier Kontraktu posiadają uprawnienie do żądania zmiany danego 
członka personelu w sytuacji, w której jego udział w realizacji Umowy powoduje ryzyko 
niedotrzymania niedotrzymanie terminów umownych, ryzyko wykonania wykonanie 
zamówienia niezgodny niezgodnie z Dokumentacją projektową lub PFU, a także w sytuacji gdy 
obecność danej osoby zagraża bezpieczeństwu innych pracowników Wykonawcy lub 
Zamawiającego lub osób trzecich. Wykonawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, 
zaproponuje nowego członka personelu spełniającego wymagania, o których mowa w ust. 20. 
Zamawiający i Inżynier Kontraktu dokonują zatwierdzenia lub odmawiają zatwierdzenia 
nowego członka na zasadach określonych w ust. 20. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

84. §10 ust. 23. 

Wykonawca wnosi o następującą modyfikację zapisu: 

Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w zależności od aktualnych uwarunkowań w trakcie 
realizacji przedmiotu zamówienia, do zwiększenia liczby dni jakie osoby pełniące funkcje 
określone w ust. 20 muszą przebywać na Terenie Budowy, nie więcej jednak niż do …dni w 
tygodniu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na propoowaną zmianę i jednocześnie informuje, że wymaga stałej 
obecności koordynatora na Terenie Budowy. Natomiast obecność personelu poszczególnych branż 
uzależniona jest od etapu inwestycji oraz zaangażowania prac.  

85. §11. 

Wykonawca wnosi o udzielenie informacji ile osób przewidzianych jest do szkolenia. 
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Odpowiedź: 

Szkolenie obejmuje ok. 25 osób – pracowników Zamawiającego. 

86. §11 ust. 4. 

Zamawiający dokona zatwierdzenia planu szkolenia w terminie 14 dni od jego przedłożenia 
przez Wykonawcę. Zamawiający zastrzega sobie możliwość zgłoszenia uzasadnionych uwag i 
zastrzeżeń do przedłożonego planu w terminie wskazanym w PFU, a Wykonawca będzie 
obowiązany w terminie 7 dni od ich otrzymania do skorygowania planu szkolenia lub 
przygotowania nowego planu uwzględniającego uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego.  

UZASADNIENIE: 

Uwagi i zastrzeżenia Zamawiającego muszą być uzasadnione. Dostawcą technologii i 
przeprowadzającym szkolenie jest Wykonawcy, która wie najlepiej jak plan szkolenia ma 
wyglądać. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę 

87. §11 ust. 8. 

Szkolenie zakończy się przeprowadzanym przez Komisję z udziałem przedstawicieli 
Wykonawcy i Zamawiającego egzaminem mającym na celu wykazanie, że przekazana wiedza 
zastała przyswojona i osoby, które przeszły szkolenia są w stanie kontrolować proces w 
niezawodny sposób, przy czym Wykonawca nie odpowiada za wynik egzaminu 
sprawdzającego. Zamawiający zobowiązany jest do skierowania do szkolenia osób 
posiadających odpowiednią wiedzę, kwalifikacje oraz doświadczenie w obsłudze obiektów 
takich jak Przedmiotu Umowy. Osoby, które pomyślnie przeszły szkolenie otrzymają stosowny 
certyfikat Wykonawcy. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca przeprowadza szkolenie na odpowiednim poziomie, jednak nie odpowiada za 
wynik egzaminu, co jest uzależnione od predyspozycji każdego z uczestników szkolenia. 

Do szkolenia powinny zostać skierowanego odpowiednie osoby, tak aby szkolenie miało 
sens i nie polegało na uczeniu personelu od podstaw. 

Odpowiedź: 

Zamawiający przychyla się do wniosku wykonawcy i modyfikuje § 11 ust. 9 oraz dokonuje 
odpowiedniej zmiany w projekcie Umowy (Wykonawca błędnie wskazał ust. 8, który odnosi się 
do innej materii aniżeli wskazana w ww. pytaniu). 

88. §11 nowy ust. 10. 
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Zamawiający zapewnia na własny koszt sale szkoleniowe oraz ich wyposażenie i sprzęt 
niezbędny do przeprowadzenia szkolenia. 

UZASADNIENIE: 

Powyższy obowiązek jest standardem przy tego typu szkoleniach, które odbywają się na 
terenie zakładu Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Zamawiający jednocześnie informuje, że na potrzeby 
szkolenia udostępni sale konferencyjną oraz rzutnik. Pozostały sprzęt oraz materiały szkoleniowe 
powinien zorganizować wykonawca. 

89. §12 nowy ust. 9. 

Podczas pomiarów gwarancyjnych będą brane pod uwagę niepewności pomiarowe urządzeń 
pomiarowych. 

UZASADNIENIE: 

Z uwagi na fakt, że każde urządzenie pomiarowe ma określone przez producenta 
niepewności pomiarowe, to należy je brać pod uwagę podczas pomiarów.  

Odpowiedź: 
Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz dokonuje modyfikacji Umowy zgodnie z 
wnioskiem Wykonawcy. 
 
90. §13 ust. 7. 

Wykonawca wnosi o następującą modyfikację zapisu: 

Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 7 dni od daty potwierdzenia 
przez Inżyniera Kontraktu gotowości do odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, przy czym termin 
rozpoczęcia odbioru końcowego nie nastąpi później niż w terminie 21 dni od daty przekazania 
kompletnej dokumentacji przez Wykonawcę. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje §13 ust.7 oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w projekcie Umowy.  
 
91. §13 ust. 8. 

Wykonawca wnosi o następującą modyfikację zapisu: 

Rozpoczęcie odbioru końcowego nastąpi w ciągu 14 dni od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego i 
Inżyniera kontraktu wykonania Przedmiotu Umowy i kompletności dokumentów odbiorowych, nie 
później niż w terminie 28 dni od daty przekazania kompletnej dokumentacji przez Wykonawcę. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje § 13 ust.8 oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w projekcie Umowy.  

92. §13 ust. 11. 

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru końcowego wad i/lub usterek nadających się 
do usunięcia, Zamawiający może:  

1) żądać usunięcia wad, w terminie ustalonym przez Strony, a w przypadku jego 
niedotrzymania usunąć wady na koszt i ryzyko Wykonawcy, naliczając Wykonawcy kary 
umowne z tytułu opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy (jeśli wady/usterki były 
istotne, co uniemożliwiało dokonanie odbioru) albo z tytułu opóźnienia w usunięciu wad 
stwierdzonych przy odbiorze końcowym (jeśli wady były nieistotne), jeśli Wykonawca 
ponosi za nie odpowiedzialność (kar umowne będą pokrywać koszt wykonawstwa 
zastępczego).  

UZASADNIENIE: 

Zamawiający nie może naliczyć kar umownych z obu tytułów (spójnik lub), a tylko z 
jednego albo drugiego tytułu, w zależności od tego czy wady były istotne, czy też nie 
(odnośnie odbioru Przedmiotu Umowy mimo wad nieistotnych Wykonawca wnosi o 
dodanie nowego zapisu, zgodnego z orzecznictwem). 

Jeśli wady/usterki można usunąć, to Wykonawca nie godzi się na obniżenie 
wynagrodzenie, a tylko na obowiązek naprawy w terminie ustalonym przez Strony 
(Zamawiający może wyznaczyć nierealny termin ich usunięcia). 

Karu umowne są zryczałtowanym odszkodowaniem są powinny zostać zaliczone na poczet 
kosztów wykonawstwa zastępczego. W przeciwnym razie Wykonawca będzie ponosił 
podwójną odpowiedzialność za to samo. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyjaśnia, że nie przewiduje możliwości naliczenia kary umownej za to samo 
przewinienie z dwóch tytułów. Zamawiający dla uniknięcia wątpliwości dokonał 
przeradagowania ww. regulacji umownej. 

93. §13 ust. 12. 

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad i/lub usterek nienadających się do 
usunięcia, a stwierdzone wady i/lub usterki nie uniemożliwiają użytkowania przedmiotu 
umowy, zgodnie z jego przeznaczeniem Zamawiający może:  

1) obniżyć wynagrodzenie za Przedmiot Umowy odpowiednio do utraconej wartości 
użytkowej, technicznej, ekologicznej, nie więcej jednak niż o 5% wynagrodzenia netto, 
2) naliczyć kary umowne określone w umowie za niedotrzymanie parametrów 
gwarantowanych, o których mowa w §23 pkt 2, jeśli wada polega niedotrzymaniu parametrów 
gwarantowanych.  
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UZASADNIENIE: 

Wykonawca wymaga ograniczenia jego odpowiedzialności w zakresie obniżenia 
wynagrodzenia. 

Naliczenie kar umownych w w/w przypadku może nastąpić, jeśli parametry gwarantowane 
rzeczywiście nie zostały osiągnięte. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
94.  §13 ust. 13. 

W razie stwierdzenia w toku czynności odbioru wad i/lub usterek nienadających się do 
usunięcia, a stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem, przez co rozumie się nieosiąganie przez Przedmiot Umowy następujących 
parametrów gwarantowanych: …………………., Zamawiający może odstąpić od umowy, żądać 
zwrotu zapłaconego wynagrodzenia, zapłaty stosownych kar umownych i naprawienia szkody.  

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wymaga wprowadzenia istotnych parametrów gwarantowanych, których 
nieosiągnięcie będzie skutkowało prawem odstąpienia od Umowy. Standardowo są to 
parametry grupy A (za parametry grupy B Zamawiający może żądać tylko kar umownych). 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje §13 ust.13 oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w projekcie Umowy.. 

95. §13 nowy ust. 14. 

Zamawiający zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbiorów Przedmiotu Umowy i 
wszystkich jego części, pod rygorem uznania, iż zostały odebrane (w razie braku odbioru lub 
nieuzasadnionej odmowy dokonania odbioru), co stanowić będzie podstawę do wystawienia 
faktury VAT i żądania przez Wykonawcę zapłaty wynagrodzenia za dany etap prac 
podlegający odbiorowi lub z tytułu zakończenia realizacji całego Przedmiotu Umowy. 

Wady i usterki nieistotne, tj. takie, które nie uniemożliwiają lub nie utrudniają korzystania z 
Przedmiotu Umowy lub jego części albo nie uniemożliwiają rozpoczęcia kolejnego etapu prac, 
nie będą stanowiły podstawy odmowy dokonania odbioru przez Zamawiającego. 

Powyższe postanowienia stosuje się do wszystkich odbiorów przewidzianych w Umowie. 

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem nieuzasadnione niedokonania przez zamawiającego 
odbioru robót nie stanowi przeszkody do żądania wynagrodzenia. 
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Zgodnie z utrwalonym orzecznictwem wady nieistotne nie mogą stanowić podstawy do 
odmowy dokonania odbioru. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

96. §17 ust. 12. 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

Zamawiający może dokonywać bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego 
umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną 
Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku 
uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, Podwykonawcę lub dalszego 
Podwykonawcę umowy (zamówienia na roboty budowlane). wyłącznie na rzecz Podwykonawcy lub 
dalszego Podwykonawcy spełniającego przesłanki ujęte w przepisie art. 647[1] Kodeksu cywilnego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

97. §17 ust. 17. 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o 
których mowa w ust. 12, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy. jest uprawniony do dochodzenia zapłaty tej kwoty od 
Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

98. §17 ust. 21. 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie załącznika, na który powołuje się Zamawiający. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na zmianę oraz dokonuje stosownej modyfikacji. 

99. §17 ust. 22 

Wykonawca wnosi o dopisanie na końcu ustępu następującej treści: 
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Pod warunkiem uprzedniego wezwania Podwykonawcy do usunięcia naruszenia, na piśmie, w 
wezwaniu wskazującym szczegółowo rodzaj naruszenia i bezskutecznego upływu 
dodatkowego terminu do usunięcia naruszenia, wyznaczonego wezwaniem, nie krótszego niż 7 
dni. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
100.  §17 ust. 22 pkt. 1) 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

rażącego, co najmniej dwukrotnego nieprzestrzegania przepisów BHP i przeciwpożarowych 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Przestrzeganie przepisów BHP i przeciwpożarowych 
ma istotne znaczenie tak dla bezpieczeństwa pracowników Wykonawcy, jak i Zamawiającego. 
Proponowana przez Wykonawcę zmiana daje przyzwolenie Wykonawcy do kilkukrotnego nie 
dostosowania się do standardów bezpieczeństwa, co może prowadzić do niepowetowanych w 
skutkach wypadków i powstania szkód w mieniu Zamawiającego. 

101. §17 ust. 24 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

Zamawiający ma prawo żądania usunięcia z terenu budowy każdego z pracowników 
Wykonawcy lub Podwykonawców, których zachowanie lub jakość wykonanej pracy uważa za 
niewłaściwe stanowi naruszenie niniejszej Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
102. 18 ust. 3. 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

Wykonawca będzie obowiązany do usunięcia wady i/lub usterki w terminie wskazanym w PFU, 
w tym w szczególności w pkt 1.5.4.8., lecz każdorazowo nie krótszym niż …………dni od daty 
zgłoszenia usterek i/lub wad Wykonawcy.  Strony mogą ustalić inny termin usunięcia wady 
i/lub usterki. Wszelkie uzgodnienia w tym zakresie będą dokonywane w formie pisemnej 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
103.  §18 ust. 4. 
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Udzielona przez Wykonawcę gwarancja jakości obejmuje:  

1) Usunięcie usterki lub wady wynikającej z niewłaściwego wykonania robót budowlano-
montażowych lub niewłaściwego uruchomienia urządzenia lub instalacji – w terminie do 5 dni 
od chwili powiadomienia o jej zaistnieniu, lub w innym terminie uzgodnionym z 
Zamawiającym); 
2) usuwanie fizycznych wad ukrytych w terminie do 21 dni od dnia powiadomienia o 
wadach,  
3) przeprowadzanie co najmniej dwa razy w roku, wymaganych przez Wykonawcę oraz 
producentów zamontowanych urządzeń, przeglądów gwarancyjnych na zasadach i w zakresie 
określonym w PFU (w okresie gwarancji wskazanym w ust. 1 pkt 2); 
4) przeprowadzania przeglądów serwisowych w okresie gwarancji na zasadach i w 
zakresie określonym w PFU (w okresie gwarancji wskazanym w ust. 1 pkt 2); 
5) stałe serwisowanie urządzeń przy czasie reakcji na serwis do 48 godzin liczonych od 
końca dnia w którym nastąpiło powiadomienie na zasadach i w zakresie określonym w PFU (w 
okresie gwarancji wskazanym w ust. 1 pkt 2). 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o wydłużenie terminów na usunięcie wad. Wskazane pierwotnie 
terminy są nierealne – Wykonawca musi w tym czasie ustalić przyczynę wady, zamówić 
części zamienne, zorganizować swój personel i przeprowadzić prace naprawcze. 

W pkt 3, pkt 4 i pkt 5 koniecznym jest wskazanie 24-miesięcznego okresu gwarancji, gdyż 
zgodnie z ust. 1 są dwa okresy gwarancji – podstawowy (24 miesięcy) i wydłużony (60 
miesięcy). Z pierwotnego brzmienia zapisów nie wynika w którym okresie gwarancji 
czynności te mają być wykonywane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
104.  §18 ust. 7. 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek określonych w ust. 4 w wyznaczonym terminie, 
Zamawiający ma prawo usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy, żądając jej wypłacenia z 
zabezpieczenia należytego wykonania przedmiotu umowy, pod warunkiem uprzedniego 
wezwania do usunięcia wad lub usterek, na piśmie i bezskutecznego upływu dodatkowego 
terminu, wyznaczonego do usunięcia wady lub usterki, nie krótszego niż 2 dni robocze, 
rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje §18 ust. 7 oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w projekcie Umowy.. 

105. §18 ust. 9. 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 
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W przypadku, gdy dana rzecz wchodząca w zakres Przedmiotu Umowy była już dwukrotnie 
naprawiana w zakresie tej samej części lub elementu i z tej samej przyczyny  Zamawiający 
posiadać będzie uprawnienie do żądania wymiany tej rzeczy na nową, wolną od wad i/lub 
usterek. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

106. §18 ust. 10. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie czy wskazanie przez Zamawiającego trybu dotyczy prawa 
wyboru między naprawą lub wymianą, czy w ramach naprawy i wymiany Zamawiający może 
wskazać tryb ich przeprowadzenia (natomiast wybór między naprawą lub wymianą jest po 
stronie Wykonawcy). 

Jeśli to drugie, to Wykonawca nie godzi się na taki zapis, gdyż Zamawiający może zawsze żądać od 
razu wymiany wadliwej rzeczy na nową, nawet jeśli z punktu widzenia technicznego lub 
ekonomicznego nie będzie to uzasadnione (np. wada może zostać usunięte w sposób szybki i mało 
kosztowny). 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał przeredagowania ww. regulacji w celu wyrażenia właściwej intencji 
Zamawiającego. 

107. §18 ust. 11. 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

Jeżeli Wykonawca nie wypełni obowiązku usunięcia wady i/lub usterki w uzgodnionym terminie, 
Zamawiający będzie upoważniony do zlecenia usunięcia wady podmiotowi trzeciemu, a Wykonawca 
zostanie obciążony kosztami takiego zlecenia, bez utraty uprawnień wynikających z tytułu gwarancji i 
rękojmi za wady, pod warunkiem uprzedniego wezwania do usunięcia wad lub usterek, na piśmie i 
bezskutecznego upływu dodatkowego terminu, wyznaczonego do usunięcia wady lub usterki, nie 
krótszego niż 2 dni robocze, rozumiane jako dni od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni 
ustawowo wolnych od pracy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje §18 ust.11 oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w projekcie Umowy.. 

108. §18 ust. 16. 

W okresie gwarancji jakości wskazanym w ust. 1 pkt 2, Wykonawca jest zobowiązany do 
udziału w przynajmniej dwóch przeglądach gwarancyjnych (1 razy w ciągu roku) oraz do 
przeprowadzania przeglądów serwisowych. W zależności od awaryjności zamontowanych 
urządzeń Zamawiający zastrzega sobie prawo do zwiększenia ilości przeglądów 
gwarancyjnych – nie więcej niż do 2 razy w ciągu roku.  
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UZASADNIENIE: 

Koniecznym jest wskazanie 24-miesięcznego okresu gwarancji, gdyż zgodnie z ust. 1 są 
dwa okresy gwarancji – podstawowy (24 miesięcy) i wydłużony (60 miesięcy). Z 
pierwotnego brzmienia zapisów nie wynika w którym okresie gwarancji czynności te mają 
być wykonywane. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

109. §18 nowy ust. 20. 

W przypadku wymiany rzeczy wadliwe na nową, okres gwarancji biegnie na nowo w zakresie 
tej nowej rzeczy. W przypadku istotnej naprawy okres gwarancji wydłuża się o czas, w ciągu 
którego wskutek wady rzeczy objętej gwarancją Zamawiający nie mógł z niej korzystać. 
Nieistotne naprawy nie powodują wydłużenia okresu gwarancji. W każdym przypadku okres 
gwarancji nie trwa nigdy dłużej niż 72 miesiące na wykonaną Dokumentację projektową oraz 
dla budynków i obiektów budowlanych, a także 36 miesięcy na wykonane roboty, dostarczone i 
zamontowane materiały i urządzenia. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wymaga ograniczenia czasu trwania gwarancji, nawet w przypadku naprawy 
lub wymiany, tak żeby gwarancja nie trwałą w nieskończoność, co jest zbyt dużym 
ryzykiem po stronie Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

110. §18 nowy ust. 21. 

Wykonawca nie odpowiada za wady i usterki, które powstały z przyczyn, za które nie ponosi on 
odpowiedzialności (np. eksploatacja niezgodna z instrukcją eksploatacji, działania lub 
zaniechania Zamawiającego lub osób trzecich, siła wyższa). 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca odpowiada tylko za wady i usterki, za które ponosi odpowiedzialność. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę.. 

111. §18 nowy ust. 22. 

Wykonawca odpowiada tylko za takie wady i usterki, które zostały zgłoszone w okresie 
gwarancji.  
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UZASADNIENIE: 

Wyklucza się zgłaszanie wad i usterek, które wystąpiło po upływie okresu gwarancji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wyraża zgodę na proponowaną zmianę oraz dokonuje modyfikacji Umowy zgodnie z 
wnioskiem Wykonawcy. 

112. §19 ust. 1. 

Strony ustalają, iż okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady równy jest 
okresom gwarancji wskazanym w §18 ust. 1.  

UZASADNIENIE: 

Pierwotny zapis jest niejasny. W §18 ust. 1 wskazano dokładnie czego dotyczą 
poszczególne okresy gwarancji (60-miesięczny okres gwarancji na budynki i obiekty 
budowalne, oprócz Dokumentacji projektowej), natomiast w tym zapisie jest mowa o 
robotach budowlanych, instalacji konstrukcji (ewentualnie instalacji, konstrukcji  czy ma 
być przecinek między tymi słowami?). 60-miesięczna rękojmia na instalację może być 
traktowana bardzo szeroko i może dotyczyć poszczególnych urządzeń, a Wykonawca w 
żadnym wypadku nie udziela na nie tak długiej rękojmi (tylko 24-miesięcznej zgodnie z 
§18 ust. 1 pkt 2). 

60-miesięczna rękojmia może dotyczyć tylko budynków i obiektów budowlanych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał modyfikacji wzoru Umowy w celu doszczegółowienia intencji Zamawiającego 
w powyższym zakresie. 

113. §19 ust. 3. 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, nie 
krótszym niż …………..dni od daty doręczenia Wykonawcy zawiadomienia o wadzie to 
Zamawiający może zlecić usunięcie wad stronie trzeciej na koszt Wykonawcy, pod warunkiem 
uprzedniego wezwania Wykonawcy, na piśmie do usunięcia wady i bezskutecznego upływu 
dodatkowego terminu do jej usunięcia, nie krótszego niż ……….dni od daty doręczenia 
wezwania. W tym przypadku koszty usuwania wad będą pokryte w pierwszej kolejności z 
zatrzymanej kwoty będącej zabezpieczeniem należytego wykonania umowy. Strony 
zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego przenoszącego wysokość kar 
umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.   

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 



 

42 

 
114. §19 ust. 4. 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie 
objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych określonych w art. 471 Kodesu cywilnegho Kodeksu 
cywilnego, z tym jednak zastrzeżeniem iż Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za 
szkody wyrządzone  z winy umyślnej,  a w granicach dopuszczonych obowiązującymi 
przepisami do wysokości rzeczywistej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, w każdym 
przypadku jednak łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczać się 
będzie do wartości niniejszej umowy, rozumianej jako wysokość uiszczonego przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia netto. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

115. §19 nowy ust. 5. 

W ramach rękojmi Zamawiający może żądać tylko usuwania wad, bez prawa do odstąpienia od 
Umowy oraz żądania obniżenia wynagrodzenia. 

UZASADNIENIE: 

W ramach rękojmi Wykonawca nie udziela prawa do żądania obniżenia wynagrodzenia lub 
do odstąpienia od Umowy. Szeroki opisana w Umowie gwarancja oraz prawo do odstąpienia 
od Umowy umożliwiają Zamawiającemu dochodzenie roszczeń związanych z usunięciem 
wad, a z uwagi na skomplikowany charakter przedmiotu Umowy dodatkowe uprawnienia 
wynikające z rękojmi (obniżenie wynagrodzenia lub odstąpienie od Umowy) są zbyt daleko 
idące i ryzyko realizacji Umowy, przy braku proponowanego zapisu, byłoby zbyt duże dla 
Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

116. §20 ust. 3. 

Wykonawca przy tak określonym wynagrodzeniu nie może żądać jego podwyższenia nawet, 
gdyby okazało się podczas realizacji, że konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy i 
osiągnięcia celów w niej określonych, są roboty podstawowe, tymczasowe i prace 
towarzyszące, które nie wynikają wyraźnie z opisu robót i innych postanowień umownych, a 
które Wykonawca powinien był przewidzieć biorąc pod uwagę posiadane przed zawarciem 
Umowy dane.  

UZASADNIENIE: 
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Wykonawca nie odpowiada na zasadzie ryzyka, a więc za w/w okoliczności, gdyż nie był w 
stanie ich przewidzieć, co dotyczy w szczególności warunków gruntowych oraz błędnych 
danych przekazanych przez Zamawiającego. Takie Roboty mogą zostać wykonane za 
dodatkowym wynagrodzeniem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

117. §20 nowy ust. 5. 

Wykonawca może żądać podwyższenia wynagrodzenia w związku z istotną zmianą cen 
towarów i usług na rynku w okresie od dnia złożenia przez niego oferty w ramach 
postępowania przetargowego prowadzonego przez Zamawiającego do dnia zakończenia 
wszystkich Robót budowlanych, w stosunku do cen towarów i usług przed dniem złożenia przez 
niego oferty, jeśli taka zmiana cen towarów i usług ma wpływ na koszt realizacji Przedmiotu 
Umowy. Zmiana cen towarów i usług nastąpi na podstawie wskaźnika ustalanego przez 
Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego lub porównania cen towarów i usług. Postanowienie 
nie wyłącza możliwości stosowania art. 3571, art. 632 §2 oraz innych Kodeksu cywilnego. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wymaga wprowadzenia do Umowy klauzuli waloryzacyjnej wynagrodzenia z 
uwagi na istotną zmianę cen towarów i usług na rynku po złożeniu przez niego oferty w 
ramach postępowania przetargowego. Duże wahania cen towarów i usług w ostatnich latach 
skutkują brakiem pewności po stronie Wykonawcy co do utrzymania się tych cen na tym 
samym lub zbliżonym poziomie przez czas realizacji przedmiotu Umowy, a zwrócić należy 
uwagę, że Wykonawca prowadzi działalność w branży inżynierii i budownictwa 
energetycznego, a nie jest podmiotem spekulującym cenami towarów i usług. Istotne 
podwyższenie cen towarów i usług może powodować zwiększenie kosztów realizacji 
przedmiotu Umowy i tym samym pierwotnie ustalone wynagrodzenie umowne może okazać 
się niewystarczające. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

118. §20 nowy ust. 6. 

Zamawiający uprawniony jest do potrącania swoich wierzytelności względem Wykonawcy 
wynikających z Umowy wyłącznie z wynagrodzeniem umownym Wykonawcy określonym w 
Umowie. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca nie zgadza się na dokonywanie potrąceń wierzytelności Zamawiającego z jego 
wierzytelnościami wynikającymi z innych tytułów prawnych niż Umowa. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

119. §21 ust. 2. 

Wykonawca wnosi o przekazanie wymagań Funduszu Spójności, Instytucji Zarządzającej, 
Płatniczej, Pośredniczącej i Wdrażającej, a w szczególności z obowiązującymi „Wytycznymi w 
zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko na lata 2014-2020” celem zapoznania się z nimi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający informuje, że dokumenty są dostępne pod adresem: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-
zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-
regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/ 

120. §21 ust. 3. 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

Faktury Wykonawcy muszą być wystawiane odrębnie dla kosztów kwalifikowanych i 
niekwalifikowanych w oparciu o dyspozycje Inżyniera Kontraktu. Inżynier Kontraktu 
zobowiązany jest przekazać szczegółowe wytyczne, na piśmie w terminie 2 dni od daty 
doręczenia zapytania Wykonawcy. W przypadku opóźnienia lub zwłoki w przekazaniu 
wytycznych, Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury bez tych wytycznych. 
Wykonawca w żadnym przypadku nie ponosi odpowiedzialności za zakwalifikowanie 
określonych kosztów jako kwalifikowanych lub niekwalifikowanych, o ile nastąpiło to zgodnie z 
dyspozycją Inżyniera Kontraktu lub w przypadku jej nieprzekazania- bez względu na treść 
następczo (tj. po upływie terminu wskazanego w niniejszym postanowieniu)  wydanej 
dyspozycji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

121. §21 ust. 5. 

Podstawą do wystawienia faktur częściowych będą protokoły odbioru Etapów podpisane przez 
Inżyniera kontraktu i osobę prowadzącą zadanie ze strony Zamawiającego, kierownika 
budowy i koordynatora MPEC oraz członków komisji odbiorowej, z zastrzeżeniem postanowień 
o jednostronnym odbiorze.  

UZASADNIENIE: 

Liczba osób, która została wyznaczona do podpisu protokołów odbioru jest duża, co 
wpłynie na wydłużenie czasu możliwości jej wystawienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca może dokonać jednostronne odbioru – nowy ust. 14 w §13. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/wytyczne-w-zakresie-kwalifikowalnosci-wydatkow-w-ramach-europejskiego-funduszu-rozwoju-regionalnego-europejskiego-funduszu-spolecznego-oraz-funduszu-spojnosci-na-lata-2014-2020/
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

122. §21 ust. 7. 

Faktury końcowe - w wysokości 20% wynagrodzenia umownego - zostaną wystawione w 
oparciu o protokół odbioru końcowego podpisany przez Inżyniera kontraktu i osobę 
prowadzącą zadanie ze strony Zamawiającego, kierownika budowy i koordynatora MPEC oraz 
członków komisji odbiorowej, z zastrzeżeniem postanowień o jednostronnym odbiorze.  

UZASADNIENIE: 

Liczba osób, która została wyznaczona do podpisu protokołów odbioru jest duża, co 
wpłynie na wydłużenie czasu możliwości jej wystawienia przez Wykonawcę. 

Wykonawca może dokonać jednostronne odbioru – nowy ust. 14 w §13. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

123. §21 ust. 8. pkt 2) 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

w przypadku braku udokumentowania rozliczenia się Wykonawcy z zobowiązań w stosunku do 
Podwykonawcy/Podwykonawców, Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością w części 
odpowiadającej wynagrodzeniu podwykonawcy do czasu dostarczenia dokumentów 
potwierdzających uregulowanie wynagrodzenia podwykonawców lub dokonać bezpośredniej 
zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy z prawem potrącenia zapłaty tego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

124. §21 ust. 10. 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia pisemnych uwag i dodatkowych wymogów ze 
strony Zamawiającego lub Inżyniera Kontraktu, dotyczących elementów składowych oraz 
formy wystawienia faktury, które zostaną doręczone Wykonawcy przed wystawieniem 
pierwszej faktury częściowej, obejmującej pierwszą cześć wynagrodzenia Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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125.  §21 ust. 11. 

Wykonawca wnosi o następującą zmianę zapisów: 

W przypadku faktur wystawionych niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub umową, 
Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania się z zapłatą Wykonawca ponosi winę za 
opóźnienie zapłaty do czasu dostarczenia prawidłowo sporządzonej faktury. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

126. §21 ust. 12. 

Faktury częściowe i końcowa wystawione przez Wykonawcę za wykonane roboty będą 
realizowane w terminie do 30 dni od daty jej dostarczenia na adres Zamawiającego, 
przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr ….............................................  

UZASADNIENIE: 

Zgodnie z Ustawą z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w 
transakcjach handlowych najdłuższym terminem płatności może być termin 30-dniowy (art. 
5). W przypadku dłuższego terminu płatności Wykonawca może (i będzie) domagać się 
odsetek ustawowych liczonych od dnia spełnienia swojego świadczenia i doręczenia 
dłużnikowi faktury (podobnie art. 8 ust. 4 tej ustawy). 

Poza tym zgodnie z art. 8 ust. 2 w/w ustawy, który dotyczy podmiotów publicznych, a którym 
jest Zamawiający, termin zapłaty określony w umowie nie może przekraczać 30 dni, liczonych 
od dnia doręczenia dłużnikowi faktury lub rachunku, potwierdzających dostawę towaru lub 
wykonanie usługi, a w transakcjach handlowych, w których dłużnikiem jest podmiot publiczny 
będący podmiotem leczniczym, termin ten nie może przekraczać 60 dni. W przypadku gdy 
strony ustalą harmonogram spełnienia świadczenia pieniężnego w częściach, termin ten 
stosuje się do zapłaty każdej części świadczenia pieniężnego. Tym samym zapis umowny w 
pierwotnym brzmieniu jest niezgodny z ustawą. 

I dalej, zgodnie z art. 13 ust. 2 pkt 3 w/w ustawy, zastosowanie będzie miał i tak 30-dniowy 
termin zapłaty, niezależnie od tego czy Zamawiający wprowadzi wnioskowaną zmianę, czy 
też. 

Poza tym dlaczego Zamawiający żąda, aby zapłata wynagrodzenia podwykonawcom 
następowała najpóźniej w ciągu 30 dni, a sam ustala termin zapłaty swoich należności na 45 
dni? 

Odpowiedź: 

Zgodnie z art. 4 pkt 2 ww. ustawy: “podmiot publiczny - podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 1 
pkt 1-3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych”. Zamawiający jest 
zamawiającym sektorowym zdefiniowanym w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp. Zatem zapisy właściwe 
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dla “podmiotów publicznych” nie mają dla niego zastosowania. Określenie terminów zapłaty w 
umowach zawieranych z Zamawiającym odbywają sie na zasadach ogólnych określonych w 
przywołanej przez Wykonawcę ustawie – gdzie określono maksymalny termin 60 dni. 

Zamawiający pozostawia zapisy Umowy bez zmian. 

127. §21 ust. 17. 

Wykonawca wnosi o korektę odwołania do ust. 12, gdzie jest wskazany rachunek 
Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokonał stosownych modyfikacji wzoru Umowy. 

128. §21 nowy ust. 21. 

W przypadku opóźnienia w zapłacie przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia o co 
najmniej 14 dni, Wykonawca uprawniony jest do zawieszenia wykonywania Przedmiotu 
Umowy, do czasu zapłaty przez Zamawiającego zaległej płatności wynagrodzenia. W takim 
wypadku terminu umowne ulegają przedłużeniu o czas zawieszenia i ponownej mobilizacji 
Wykonawcy. Zamawiający ponosi koszty uzasadnione demobilizacji i ponownej mobilizacji 
Wykonawcy oraz uzasadnione i konieczne koszty Wykonawcy związane z przedłużającą się 
realizacją przedmiotu Umowy, np. koszty pracowników, najmu sprzętu i urządzeń, najmu 
lokali, miejsc składowych, przedłużenia zabezpieczenia należytego wykonania oraz 
ubezpieczeń, nadzoru nad realizacją Robót, czy kosztów administracyjnych. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wymaga wprowadzenia powyższego zapisu, tak aby nie musiał finansować 
realizacji inwestycji mimo braku zapłaty wynagrodzenia przez Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

129. §21 nowy ust. 22. 

Wykonawca działając na podstawie art. 4c Ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu 
nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych oświadcza, że jest dużym 
przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 tej ustawy. 

UZASADNIENIE: 

Oświadczenie wymagane prawem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
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130.  §22 ust. 6. 

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% zostanie zwrócone 
Wykonawcy w terminie do 30 dni od daty odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. 
Pozostałe 30% w zakresie części pozostawionej na poczet roszczeń związanych z rękojmią za 
wady zostanie zwrócone Wykonawcy w terminie 15 dni, po upływie okresu rękojmi (24 
miesięcy licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego Przedmiotu Umowy).  

UZASADNIENIE: 

Zabezpieczenia na okres gwarancji i rękojmi udzielane jest tylko na podstawowy okres 
gwarancji i rękojmi. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

131. §23 – tytuł. 

Kary umowne i zakres odpowiedzialności Wykonawcy 

UZASADNIENIE: 

W §23 Wykonawca wnosi o dodanie zapisów ograniczających jego odpowiedzialność. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. Wnioskowana zmiana nie ma charakteru 
merytorycznego. 
 
132. §23 ust. 1. 

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:  

a) Za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z Etapów, o których mowa w § 5 ust. 1 w 
wysokości 0,05% wynagrodzenia umownego netto za dany etap za każdy zakończony dzień 
zwłoki, 
b) Za zwłokę w przedłożeniu Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w terminie o 
którym mowa w § 6 ust. 1 Umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za każdy 
zakończony dzień zwłoki, 
c) Za zwłokę w przedłożeniu poprawionego Harmonogramu Rzeczowo – Finansowego w 
terminie o którym mowa w § 6 ust. 4 Umowy w wysokości 0,001% wynagrodzenia netto za 
każdy zakończony dzień zwłoki, 
d) Za zwłokę w przedłożeniu poprawionej lub uzupełnionej Dokumentacji projektowej w 
terminie o którym mowa w § 7 ust. 5 Umowy w wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za każdy 
zakończony dzień zwłoki, 
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e) Za nieobecność w spotkaniach i naradach z udziałem Zamawiającego oraz Inżyniera 
Kontraktu zgodnie z § 9 ust. 1 w wysokości 0,001% wynagrodzenia netto za każdy stwierdzony 
przypadek nieobecności, 
f) Dopuszczenie do udziału w realizacji Robót osób w sposób niezgodny z § 10 ust. 20 w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za każdy stwierdzony przypadek, 
g) zwłoka w przedstawieniu planu szkolenia w terminie określonym w § 11 ust. 4 w 
wysokości 0,001% wynagrodzenia netto za każdy zakończony dzień zwłoki, 
h) zwłoka w przedstawieniu uzupełnionej dokumentacji w terminie określonym w § 13 ust. 
6 w wysokości 0,001% wynagrodzenia netto za każdy zakończony dzień zwłoki, 
i) zwłoka w uzyskaniu odbioru końcowego w terminie określonym w § 13 ust. 8 w 
wysokości 0,01% wynagrodzenia netto za każdy zakończony dzień zwłoki, 
j) Dopuszczenie do udziału w realizacji zamówienia podwykonawców niezatwierdzonych 
przez Zamawiającego zgodnie z § 17 w wysokości 0,02% wynagrodzenia netto za każdy 
stwierdzony przypadek, 
k) Brak ubezpieczenia w wysokości wskazanej w § 25 ust. 2 Umowy w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia netto za każdy stwierdzony przypadek, 
l) Brak ubezpieczenia w wysokości wskazanej w § 25 ust. 4 Umowy w wysokości 0,01% 
wynagrodzenia netto za każdy stwierdzony przypadek, 
m) Naruszenie poufności danych, o których mowa w § 28 w wysokości 0,05% 
wynagrodzenia netto za każdy stwierdzony przypadek, 
n) Za zwłokę w podjęciu reakcji serwisowej w wysokości 0,001% za każdą zakończoną 
godzinę zwłoki względem określonej w pkt 1.5.4.8 PFU oraz § 18 ust. 4 pkt 1, 
o) Za zwłokę w usunięciu usterki w wysokości 0,01% za każdy zakończony dzień zwłoki 
względem określonej w pkt 1.5.4.8 PFU, 
p) Za zwłokę w usunięciu fizycznej wady ukrytej w wysokości 0,01% za każdy zakończony 
dzień zwłoki względem terminu określonego w § 18 ust. 4 pkt 2 Umowy, 
q) zwłoka w przekazaniu materiałów szkoleniowych w terminie określonym w pkt 1.5.4.7 
PFU w wysokości 0,001% wynagrodzenia umownego netto za każdy zakończony dzień zwłoki, 
r) zwłoka w przekazaniu szczegółowego zakres wymaganych uprawnień dla personelu 
oraz program szkolenia w terminie określonym w pkt 1.5.4.7 PFU w wysokości 0,001% 
wynagrodzenia umownego netto za każdy zakończony dzień zwłoki. 

UZASADNIENIE: 

W zakresie kary umownej określonej w pkt a, to jej procentowa wysokość powinna być 
liczona od wynagrodzenia za dany opóźniony przez Wykonawcę etap, a nie od całego 
wynagrodzenia umownego.  

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kar umownych i liczenie ich od pełnych 
(zakończonych) jednostek (dni/godzin). 

Wykonawca nie odpowiada za opóźnienia, za które nie ponosi odpowiedzialności, tak więc 
wymagana jest zmiana opóźnienia na zwłokę. 

Procentowa wysokość kar umownych powinna być liczona od wartości netto wynagrodzenia. 
Podatek VAT nie jest dochodem Wykonawcy. 

W pkt g jest kara umowna za opóźnienie w przekazaniu planu szkolenia, a w pkt r za 
opóźnienie w przekazaniu programu szkolenia – czy nie jest to kara umowna za to samo? 
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Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

133. §23 ust. 1 nowy akapit drugi po pkt r. 

W przypadku, gdy Wykonawca dotrzyma terminu umownego Etapu V – dokonanie Odbioru 
Końcowego – zgodnie z §5 ust. 1 pkt 5, to Zamawiający nie naliczy kar umownych za zwłokę w 
dotrzymaniu terminów umownych etapów wcześniejszych, ewentualne naliczone kary umowne 
anuluje, a zapłacone kary umowne zwróci Wykonawcy. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca zakłada, że Zamawiający nie chce zarabiać na karach umownych, a zatem w 
opisanym powyżej przypadku kar umowne nie powinny być należne Zamawiającemu. 
Istotnym jest bowiem przede wszystkim dotrzymanie terminu Odbioru Końcowego, a 
ewentualne wcześniejsze opóźnienia Wykonawca może w toku realizacji inwestycji 
nadrobić. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 

134. §23 ust 2. 

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu następujące kary umowne z tytułu nieosiągnięcia lub 
nieutrzymania parametrów gwarantowanych obwarowanych karami umownymi:  

a. niedotrzymanie mocy znamionowej kotła t.j. 12,5 [MWth] – kara umowna za 
niedotrzymane mocy znamionowej kotła, podanej w ofercie wynosi 10% wynagrodzenia 
umownego brutto, za każdy pełny 1% poniżej mocy znamionowej kotła podanej w ofercie,  
b. niedotrzymanie gwarantowanej znamionowej mocy cieplnej układu odzysku ciepła – 
kara umowna wynosi 10 % wynagrodzenia umownego brutto, za każdy pełny 1% poniżej 
gwarantowanej znamionowej mocy cieplnej układu odzysku ciepła, 
c. niedotrzymanie różnicy temperatur 3oC pomiędzy wodą wychodzącą z ekonomizera, a 
spalinami wychodzącymi z układu odzysku ciepła ze spalin (UOC) przy zadeklarowanej przez 
Wykonawcę temp. spalin trafiających do ekonomizera w zakresie 150-180oC, temp. powrotu 
z sieci ciepłowniczej nie wyższa niż 43oC – kara umowna za niedotrzymanie maksymalnej 
różnicy temperatur wynosi 3% 1% wynagrodzenia umownego brutto,  
d. niedotrzymanie standardów emisji zanieczyszczeń do powietrza instalacji 
biomasowej zgodnie z tzw. Dyrektywą MCP – kara umowna wynosi 10% 1% wynagrodzenia 
umownego brutto. 
e. niedotrzymanie dyspozycyjności godzinowej układu CHP (produkcja en. cieplnej + en. 
elektrycznej)  liczona w ciągu roku kalendarzowego od dnia podpisanego protokołu 
końcowego odbioru robór w okresie pierwszych 2 lat użytkowania– kara umowna wynosi 5% 
1% wynagrodzenia umownego brutto, 
f. niedotrzymanie gwarantowanej  znamionowej mocy cieplnej skraplacza t.j. 9,7 
[MWth] - kara wynosi 10%  1% wynagrodzenia umownego brutto. 
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g. niedotrzymanie gwarantowanej  znamionowej mocy elektrycznej turbozespołu t.j. 
3,0[MWel] - kara wynosi 10%  1% wynagrodzenia umownego brutto, za każdy pełny 1% 
poniżej gwarantowanej  znamionowej mocy elektrycznej turbozespołu 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kar umownych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

135. §23 ust 3. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o wykreślenie tego zapisu – wysokie kary umowne są wystarczającą 
dolegliwością po jego stronie, tym bardziej, że w przypadku kar umownych Zamawiający 
nie musi wykazywać powstania szkody czy jest wysokości, a zatem np. w przypadku zwłoki 
w realizacji przedmiotu Umowy, Zamawiający może naliczyć karę umowną nawet jeśli nie 
poniósł w związku z tym żadnej szkody. Z drugiej jednak strony chce dochodzić 
odszkodowania uzupełniającego, jeśli szkoda przewyższy wysokość kary umownej. 

Wykonawca na pewno nie może się zgodzić na odszkodowanie uzupełniające w przypadku 
naliczenia kar umownych za niedotrzymanie parametrów gwarantowanych. Wysokie kary 
umowne z tego tytułu są jedynym odszkodowaniem należnym Zamawiającemu. W 
przeciwnym razie ryzyko złożenia oferty jest zbyt duże. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
136.  §23 ust 4. 

W przypadkach niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych nie 
objętych odszkodowaniem w formie kar umownych strony będą ponosiły odpowiedzialność 
odszkodowawczą na zasadach ogólnych, z tym jednak zastrzeżeniem iż Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność wyłącznie za szkody wyrządzone  z winy umyślnej,  a w granicach 
dopuszczonych obowiązującymi przepisami do wysokości rzeczywistej szkody, z wyłączeniem 
utraconych korzyści, w każdym przypadku jednak łączna odpowiedzialność odszkodowawcza 
Wykonawcy ograniczać się będzie do wartości niniejszej umowy, rozumianej jako wysokość 
uiszczonego przez Zamawiającego na rzecz Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

137. §23 ust 5. 
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Zamawiającemu przysługuje prawo do potrącenia należności z tytułu kar umownych z 
wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

138. §23 ust 6. 

Wykonawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności z tytułu odstąpienia od umowy ze 
strony współfinansującej inwestycję. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca w żadnym wypadku nie może się zgodzić na ponoszenie odpowiedzialności w 
tym zakresie. W przeciwnym razie ryzyko złożenia oferty jest zbyt duże. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

139. §23 nowy pkt 7. 

Wprowadza się następujące limity kar umownych: 

a) do 10% wynagrodzenia umownego netto – z wszystkich tytułów opóźnienia/zwłoki 
wskazanych w pkt 1, 
b) do 10% wynagrodzenia umownego netto – z wszystkich tytułów niedotrzymania 
parametrów gwarantowanych wskazanych w pkt 2, 
c) do 20% wynagrodzenia umownego netto – z wszystkich tytułów określonych w Umowie.  

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wymaga ograniczenia kar umownych. W przeciwnym razie ryzyko złożenia 
oferty jest zbyt duże. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
140.  §23 nowy pkt 8. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
zobowiązań określonych w Umowie oraz z tytułu deliktu na zasadach ogólnych określonych 
w Kodeksie cywilnym. Strony ograniczają łączną odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu 
niewykonania tub nienależytego wykonania zobowiązań umownych oraz z deliktu do 
wysokości 100% wynagrodzenia umownego netto. Wykonawca nie odpowiada z tytułu 
utraconych korzyści, szkód pośrednich i wynikowych,  
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UZASADNIENIE: 

Wykonawca wymaga ograniczenia jego odpowiedzialności. W przeciwnym razie ryzyko 
złożenia oferty jest zbyt duże. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

141. §23 nowy pkt 9. 

Zamawiający może miarkować wysokość kar umownych w związku z zaistniałymi 
okolicznościami dotyczącymi danej sprawy. Miarkowanie wysokości kar umownych odbywa się 
na zasadach ogólnych. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie zapisu z uwagi na spotykane stanowisko publicznych 
zamawiających o braku po ich stronie możliwości miarkowania wysokości kary umownej, co 
jest leży wg nich wyłącznie w kompetencji sądów. Wykonawca nie zgadza się z tym 
stanowiskiem, jednak dla uniknięcia wątpliwości wnosi o wprowadzenia tego zapisu. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Możliwość miarkowania kar umownych 
wynika wprost z przepisów kodeksu cywilnego i nie wymaga wprowadzania do Umowy 
odrębnych uregulowań. Wprowadzenie możliwości arbitralnego ustalania przez Zamawiającego 
wysokości kar umownych stałoby w rażącej sprzeczności z zasadą równości stron Umowy, 
wprowadzałoby po stronie Wykonawcy ryzyko niepewności co do wysokosci i samego faktu 
nałożenia kary, a odstąpienie od naliczenia kary umownej w stosunku do danego wykonawcy 
mogłoby zostać poczytane jako naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Zamawiający w tym 
zakresie podziela stanowisko innych “publicznych zamawiających”. 

142. §23 nowy pkt 10. 

Naliczenie kar umownych z tytułu niedotrzymania parametrów gwarantowanych wskazanych 
w pkt 2 zwalnia Wykonawcę z obowiązku osiągnięcia tych parametrów. 

UZASADNIENIE: 

Wysokie kary umowne za parametry gwarantowane są jedyną odpowiedzialnością 
Wykonawcy za ich niedotrzymanie, a naliczenie kar umownych musi zwalniać go z 
obowiązku ich osiągnięcia, gdyż nie może ponosić podwójnej odpowiedzialności za to samo. 
W przeciwnym razie ryzyko złożenia oferty jest zbyt duże. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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143. §23 nowy pkt 11. 

Wszystkie postanowienia dotyczące ograniczenia odpowiedzialności Wykonawcy, w tym z 
tytułu kar umownych i ogólnego ograniczenia odpowiedzialności, pozostają w mocy w 
przypadku odstąpienia od Umowy w całości lub części, rozwiązania Umowy, wypowiedzenia 
Umowy. 

UZASADNIENIE: 

Ograniczenie odpowiedzialności Wykonawcy pozostaje zawsze w mocy,  nawet w przypadku 
rozwiązani Umowy niezależnie na jakiej podstawie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

144. §24 ust. 1. 

Strony nie ponoszą odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy 
będące bezpośrednim następstwem okoliczności, które stanowią skutek działania Siły Wyższej, 
przy czym Zamawiający zobowiązany jest zawsze do zapłaty wynagrodzenia umownego za 
część Przedmiotu Umowy wykonanego do dnia wystąpienia Siły Wyższej.  

UZASADNIENIE: 

Dla uniknięcia wątpliwości co do obowiązku zapłaty wynagrodzenia umownego w 
przypadku siły wyższej, Wykonawca wnosi o dodanie powyższego zapisu – zatem nawet w 
przypadku wystąpienia siły wyższej, Zamawiający musi uregulować część wynagrodzenia 
umownego, gdyż to jego obciąża ryzyko siły wyższej. W przeciwnym razie Wykonawca ze 
swoich środków zbuduje część Przedmiotu Umowy bez zapłaty na jego rzecz wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

145. §24 ust. 3. 

Za Siłę Wyższą uznaje się w szczególności: powódź; pożar w tym także pożar u Wykonawcy, 
podwykonawcy, poddostawcy, podmiotu, od którego Wykonawca zgodnie z zawartą umową 
będzie kupował dany wyrób; huragan; tajfun; trąby powietrzne; sztormy; osuwiska; trzęsienia 
ziemi; inne klęski żywiołowe; zmianę przepisów prawnych (o ile dotyczą Siły Wyższej); 
działania wojenne; zamieszki; strajki; działania o charakterze terrorystycznym; niemożliwe do 
przewidzenia w momencie zawierania umowy działania władz i innych organów 
państwowych; zamknięcie granic, portów bądź lotnisk; zarazy, epidemie, pandemie, kradzież, 
zatonięcie ładunku. Obowiązek udowodnienia faktu wystąpienia siły wyższej i jej wpływu na 
termin realizacji umowy spoczywa na Wykonawcy. 

UZASADNIENIE: 
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W ust. 2 wprowadza się definicję siły wyższej, co do której można odnieść różne zdarzenia, 
nie tylko te enumeratywnie wskazane w ust. 3. Lista przypadków siły wyższej z ust. 3 musi 
stanowić katalog otwarty, w przeciwnym razie definicja z ust. 2 nie byłaby potrzebna. Poza 
tym Strony nie są w stanie wskazać w Umowie wszystkich przypadków siły wyższej, które 
mogą wystąpić w czasie realizacji Przedmiotu Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

146. §24 nowy ust. 5. 

Wykonawca nie odpowiada za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy, a także na 
każdej innej podstawie prawnej, jeśli przyczynami są jakiekolwiek okoliczności wynikające 
bezpośrednio lub pośrednio z epidemii COVID-19 (koronawirusa) zapoczątkowanej w latach 
2019/2020. Strony zgodnie oświadczają, iż epidemia COVID-19 (koronawirusa), jej rozmiar i 
skutki są całkowicie niezależne od Wykonawcy i niemożliwe do przewidzenia. 

Epidemia COVID-19 (koronawirusa) może zostać także uznana przez Strony za siłę wyższą, do 
której zastosowanie będą miały wszystkie dotyczącej jej postanowienia umowne. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wymaga wprowadzenia powyższego zapisu z uwagi na panującą sytuację. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. Wykonawca na dzień złożenia oferty jest 
w stanie oszacować skutki związane z pandemią COVID-19 oraz oszacować ryzyka z tym 
związane. Dodatkowo kwestie związane z realizacją Umowy w warunkach pandemii są 
regulowane wydawanymi na bieżąco aktami prawnymi wydawanymi przez odpowiednie organy. 

147. §25 ust. 2. 

Wykonawca jest zobowiązany do ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 w kwocie 40 000 
000,00 (czterdzieści milionów) PLN w całym okresie trwania umowy, a na 3 dni przed 
zakończeniem obowiązywania złożonego dokumentu ubezpieczeniowego, przedłoży nowy, 
aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia, Zamawiający dopuszcza przedstawienie polisy 
ogólnej rocznej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej przez 
Wykonawcę działalności i posiadanego mienia odnawianej w okresach rocznych przez cały 
okres realizacji Umowy.  

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o doprecyzowanie zapisów w tym zmiany terminu  na 3 dni z uwagi na 
możliwe negocjacje nowej polisy z Ubezpieczycielami odbywające się przed wznowieniem 
ubezpieczenia oraz o umożliwienie przedstawienia posiadanej rocznej polisy ogólnej 
ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej a następnie jej kontynuowanie na kolejne 
roczne okresy. 
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Odpowiedź: 

Zamawiający modyfikuje §25 ust. 2 oraz dokonuje odpowiedniej zmiany w projekcie Umowy . 

W pozostałym zakresie Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

148. §25 ust. 3. 

Wykonawca jest zobowiązany przedstawić posiadane lub ubezpieczyć na własny koszt, ryzyko i 
odpowiedzialność:  

1) Swoich pracowników lub pracowników Podwykonawców, przy pomocy, których 
realizuje przedmiot umowy w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków w przypadku 
pracowników Podwykonawców, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy 
akceptowane będą polisy ubezpieczenia następstw nieszczęśliwych wypadków posiadane lub 
zawarte przez Podwykonawców,   
2) Mienie znajdujące się na terenie budowy, w tym sprzęt 
3) Zamawiający przed wejściem na teren budowy przedłożył dokument ubezpieczenia 
budowy (…nazwa, numer, termin ważności) potwierdzający, że budowa jest ubezpieczona od 
szkód mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych.  

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi: 

1) doprecyzowanie zapisów  w celu możliwości przedstawienia posiadanych polis w tym 
rocznej polisy ogólnej ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, 

2) dodanie w, w punkcie 1, zapisu mającego na celu możliwość przedstawienia polis 
Podwykonawców,  

3) zmianę i przeniesienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia ryzyk budowy na 
Zamawiającego (określonego w punkcie 3) w oparciu o obowiązujące standardy 
zapisów innych umów, standardowo ubezpieczenie ryzyk budowy obowiązuje od 
momentu wejścia na budowę, Wykonawca wnosi o dostosowanie do warunków 
rynkowych 

4) wykreślenie zapisu w punkcie 3, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest 
wymagane zgodnie z zapisami par. 25.1 i 25.2 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
149. §25 ust. 4. 

Zamawiający przed wejściem na teren budowy przedłożył dokument ubezpieczenia budowy 
(…nazwa, numer, termin ważności) potwierdzający, że budowa jest ubezpieczona od szkód 
mogących wystąpić i od zdarzeń nagłych, losowych. Ubezpieczenie winno objąć roboty, na 
kwotę nie mniejszą niż wartość Przedmiotu Umowy oraz urządzenia oraz sprzęt budowy na 
kwotę nie mniejszą niż 1 000000,00 (jeden milionów) PLN w całym okresie trwania umowy 
Ubezpieczenie budowy winno zostać zawarte na cały okres trwania budowy i obowiązywać do 
daty odbioru końcowego,. 
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UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o zmianę i przeniesienie obowiązku zawarcia ubezpieczenia ryzyk 
budowy na Zamawiającego w oparciu o obowiązujące standardy zapisów innych umów, 
standardowo ubezpieczenie ryzyk budowy obowiązuje od momentu wejścia na budowę, 
Wykonawca wnosi o dostosowanie do warunków rynkowych. 

Wykonawca wnosi o wykreślenie zapisu, ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej jest 
wymagane zgodnie z zapisami par. 25.1 i 25.2. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

150. §26 ust. 1 pkt 1. 

Wykonawca wnosi o wskazanie które przesłanki mają być łącznie spełnione, aby można 
było zmienić Umowę w zakresie dodatkowych robót. Z redakcji Umowy niestety to nie 
wynika. Dodatkowo Wykonawca wnosi o prawidłowe sporządzenie numeracji tego 
postanowienia bowiem punkt 2 -4 poniżej są podpunktami punktu 1. 

Odpowiedź: 

Zamawiający dokona stosownych poprawek redakcyjnych. Punkty 2)-4) otrzumują brzmienie: a) 
–c).  

151. §26 ust. 1 akapit ostatni. 

- w takich sytuacjach zmianie może ulec termin wykonania poszczególnych Etapów i/lub 
termin wykonania Przedmiotu Umowy i/lub sposób wykonania zamówienia i/lub 
wynagrodzenia umowne. 

UZASADNIENIE: 

We wszystkich przypadkach wskazanych w pkt od 1 do 14 może zaistnieć potrzeba zmiany 
wynagrodzenia. Wykonawca nie będzie realizował np. dodatkowych robót bez 
podwyższenia wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie przewiduje możliwości zwiększenia wynagrodzenia z tytułu przesłanek 
określonych ww. punktach. W przypadku konieczności wykonania “dodatkowych robot” 
niezbędnych do wykonania zamówienia zastosowanie znajdą przepisy właściwe dla udzielenia 
zamówień podobnych na zasadach określonych w IDW. 

152. §26 ust. 2. 
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Wykonawca zwraca uwagę, że nie tylko zmiana stawki podatku VAT jest podstawą do 
zmiany wynagrodzenia – wskazać należy na art. 142 ust. 5 Ustawy PZP. Wykonawca wnosi 
o zmianę Umowy w tym zakresie, co jest wymagane przez Ustawę PZP. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że w zakresie nieuregulowanym zastosowanie znajdują przepisy art. 144 
(vide: ust. 1 § 26). Zamawiający nie widzi potrzeby dublowania zapisów w tym zakresie. 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

153. §26 ust. 5 pkt 3. 

opis wpływu zmiany na harmonogram rzeczowo – finansowy i termin wykonania umowy oraz 
wynagrodzenie umowne.  

UZASADNIENIE: 

We wszystkich przypadkach wskazanych w §26 może zaistnieć potrzeba zmiany 
wynagrodzenia. Wykonawca nie będzie realizował np. dodatkowych robót bez 
podwyższenia wynagrodzenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
154.  §26 nowy ust. 8. 

W przypadku zmiany przepisów prawa obowiązujących w Polsce (w tym krajowego i unijnego), 
co spowoduje konieczność wprowadzenia zmian i dostosowania Umowy do zmiany przepisów, 
co może dotyczyć np. zakresu Przedmiotu Umowy lub sposobu jego wykonania, Strony 
wprowadzą odpowiednie zmiany do Umowy. 

UZASADNIENIE: 

Zmiana przepisów prawa nie jest zależna od Wykonawcy i nie ryzykiem, za które ponosi on 
odpowiedzialność. W przypadku zmiany przepisów prawa, która wpływa na Umowę, 
Strony obligatoryjnie muszą je uwzględnić w Umowie. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 
155.  §26 nowy ust. 9. 

Wszystkie przypadki opisane w §26 mogą prowadzić do zmiany każdego postanowienia 
Umowy, w tym w zakresie terminów umownych i wynagrodzenia umownego. 

UZASADNIENIE: 
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Ustawa PZP wymaga, aby Umowa wskazywała na postanowienia, które mogą ulec zmianie. 
Aby Strony nie ograniczały się w ewentualnych zmianach koniecznych w czasie realizacji 
Przedmiotu Umowy, należy wprowadzić powyższy zapis. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

156. §27 ust. 1 pkt 1. 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w części niewykonanej:  

a. w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
leży w interesie publicznym i/lub interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć 
w chwili zawarcia Umowy;  
b. gdy zostanie wydany nakaz zajęcia istotnej części majątku Wykonawcy, co 
uniemożliwiać będzie wykonanie Umowy,  
c. gdy Wykonawca nie rozpoczął prac projektowych bez uzasadnionych przyczyn oraz nie 
kontynuuje ich pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia działań w terminie 14  
dni,  
d. gdy Wykonawca nie rozpoczął Robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje 
ich pomimo wezwania przez Zamawiającego do podjęcia działań w terminie 14  dni,  
e. jeżeli Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób istotnie niezgodny z Umową, bez 
zachowania wymaganej staranności, mimo wezwania go do należytego wykonania Umowy, 
f. gdy Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn zaprzestał realizacji Robót i przerwa ta 
trwa dłużej niż 30 dni, 
g. w przypadku likwidacji Wykonawcy lub ogłoszenia przez Wykonawcę upadłości, 

UZASADNIENIE: 

Odstąpienia od Umowy w w/w przypadkach może nastąpić tylko w części niewykonanej. Co 
do części wykonanej, to Strony powinny się rozliczyć z wykonanych prac i dostaw. 

Wykonawca wnosi o złagodzenie warunków do odstąpienia od Umowy. Np. zajęcie majątku 
nie może dotyczyć ogólnie jakiegokolwiek majątku Wykonawcy, a tylko takiej jego części, 
której zajęcie skutkuje niemożliwości wykonania Umowy. W przeciwnym razie zajęcie 
nawet mało istotnej części majątku Wykonawcy będzie dawać Zamawiającemu prawo do 
odstąpienia od Umowy. 

Wykonawca nie godzi się na pkt f, gdyż opisany przypadek nie jest naruszeniem Umowy, a 
Wykonawca może zawsze nadrobić swoją zwłokę. Użyty zwrot w sposób zagrażający 
terminowemu wykonania przedmiotu Umowy jest nieostry i może powodować nadużycia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

157. §27 ust. 1 nowy pkt 1A. 
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Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w całości w razie nieosiągnięcia 
następujących parametrów gwarantowanych: …………………………., mimo podjęcia prób ich 
osiągnięcia, chyba że Zamawiający naliczył z tego tytułu kar umowne (w takim wypadku 
Zamawiającemu nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy).  

UZASADNIENIE: 

Odstąpienie od Umowy w całości może dotyczyć tylko i wyłącznie przypadku 
nieosiągnięcia kluczowych w/w parametrów gwarantowanych. W każdym innym 
przypadku odstąpienie może nastąpić tylko w części niewykonanej. 

Z uwagi na skomplikowanych charakter stosowanej technologii i duże środki 
organizacyjne i finansowe, które zostaną wyłożone przez Wykonawcę, odstąpienie od 
Umowy w całości także w przypadkach wskazanych w pkt 1 jest zbyt dużym ryzykiem. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

158. §27 ust. 1 pkt 2. 

Zamawiający może żądać kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych 
od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o wprowadzenie konstrukcji zapisu jako uprawnienia Zamawiającego, 
gdyż w pewnych sytuacjach Zamawiający może odstąpić od naliczenie tej kar umownej. 

Wykonawca wnosi o obniżenie wysokości kar umownych. 

Procentowa wysokość kar umownych powinna być liczona od wartości netto wynagrodzenia. 
Podatek VAT nie jest dochodem Wykonawcy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

159. §27 nowy ust. 1A. 

Niezależnie od przepisów ogólnych, Wykonawca może odstąpić od Umowy w części 
niewykonanej w przypadku: 

1) opóźnienia w zapłacie jego wymagalnego wynagrodzenia umownego wynikającego z 
faktur VAT o co najmniej 14 dni, 
2) trwania Siły Wyższej przez okres co najmniej 30 dni, 
3) niedopuszczenia Wykonawcy do terenu budowy przez okres co najmniej 14 dni, 
4) istotnego naruszenia postanowień Umowy przez Zamawiającego, mimo pisemnego 
wezwania go do zaprzestania naruszeń. 
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Uprawnienie do odstąpienia od Umowy Wykonawcy może wykonać do 90 dni od dnia od 
powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 

Wykonawca może żądać kary umowne z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od 
Zamawiającego (w tym w przypadku odstąpienia od Umowy opisanym w ust. 1 pkt 1 ppkt a) w 
wysokości 10 % wynagrodzenia umownego netto. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o dodanie przypadków, w których może odstąpić od Umowy, a także 
kary umownej jakie może żądać w przypadku odstąpienia od Umowy z przyczyn zależnych 
od Zamawiającego (uprawnienie do żądania takiej kary umownej przysługuje 
Zamawiającemu).  

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę.  

160. §27 ust. 2. 

Wykonawca wnosi o wyjaśnienie sensu tego zapisu. Jaki jest skutek takiego 
zawiadomienia? Wykonawca zakłada, że takim zawiadomieniem Zamawiający nie może się 
zwolnić z odpowiedzialności za niewykonanie jego obowiązków umownych. 

Odpowiedź: 

Zamawiający wskazuje, że instytucja zadawania pytań do SIWZ ma na celu doprecyzowanie 
kwestii niejasnych lub budządych wątpliwości interpretacyjne zapisów zawartych . Zamawiający 
nie jest natomiast obowiązany do wyjaśniania “ideii” lub “założeń” czy też “sensu” do 
wprowadzania określonych regulacji. Instytucja zadawania pytań do SIWZ nie służy również 
potwierdzaniu “założeń” Wykonawcy.  

161. §27 ust. 4 pkt 4. 

Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót 
zabezpieczających, w każdym przypadku odstąpienia od Umowy (za wyjątkiem przypadku 
opisanego w ust. 1 pkt 1A),  

UZASADNIENIE: 

W każdym przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający odbiera prace wykonane do 
dnia odstąpienia, za wyjątkiem nieosiągnięcia parametrów gwarantowanych zgodnie z ust. 
1 nowy pkt 1A. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

162. §27 ust. 5. 
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Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które on odpowiada, albo z 
przyczyn, za które nie odpowiada żadna ze Stron, obowiązany jest wobec Wykonawcy do:  

UZASADNIENIE: 

Wykonawca nie ponosi ryzyka przyczyn od niego niezależnych, nie tylko tych, które 
dotyczą Zamawiającego, ale które nie dotyczą obu Stron. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

163. §27 ust. 5 pkt 2 i pkt 3. 

2) zapłaty wynagrodzenia za Roboty, dostawy i usługi wykonane prawidłowo do dnia 
odstąpienia lub rozwiązania umowy (w tym te u Podwykonawców i poddostawców),  
3) odkupienia materiałów, konstrukcji, itp. zakupionych przez Wykonawcę do realizacji 
Przedmiotu Umowy po udokumentowaniu przez Wykonawcę ich zakupu (w tym te u 
Podwykonawców i poddostawców),  

UZASADNIENIE: 

Nie tylko Zamawiający do dnia odstąpienia może być zaawansowany z pewnymi pracami, 
ale także jego Podwykonawcy i poddostawcy, za prace lub dostawy których Zamawiający 
powinien zwrócić koszt. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

164. §28 nowy ust. 7. 

Wykonawca uprawniony jest do publikowania informacji na temat zrealizowanego przez 
siebie przedmiotu Umowy w ogłaszanych przez siebie komunikatach, stronie internetowej, 
mediach społecznościowych, prezentacjach, materiałach promocyjnych i marketingowych, w 
wersji papierowej i elektronicznej, które mogą zostać przekazane innym osobom, także w 
ramach konferencji i spotkań, co dotyczy również zdjęć wykonywanego i wykonanego 
przedmiotu Umowy. Informacje takie mogą dotyczyć np. zakresu wykonanego przedmiotu 
Umowy oraz celów jego realizacji. Wykonawca może posługiwać się firmą oraz oznaczeniem 
słownym, graficznym i słowno-graficznym (np. logo) Zamawiającego, jednak tylko w celu 
wskazania miejsca realizacji przedmiotu Umowy. Publikacja takich informacji nie może 
prowadzić do naruszenia Umowy. 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca wnosi o dodanie powyższego zapisu, tak aby mógł wykorzystywać informacje 
na temat realizowanych przez siebie prac w ramach swojej działalności marketingowej. 

Odpowiedź: 
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Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

165. §29 ust. 1 pkt 1. 

w chwili przedstawienia do odbioru Przedmiotu Umowy lub jego części będą przysługiwały mu 
w całości i na wyłączność majątkowe prawa autorskie i prawa zależne do projektu 
budowlanego zamiennego, projektów wykonawczych, dokumentacji powykonawczej w 
zakresie ustalonym niniejszą Umową, na podstawie odpowiednich umów zawartych w formie 
pisemnej; 

UZASADNIENIE: 

Oczywistym jest, że Wykonawcy nie będą przysługiwać prawa autorskie na wyłączność do 
wszystkich utworów, co dotyczy przede wszystkim dokumentacji przekazywanej przez 
Podwykonawców i poddostawców, a także praw do oprogramowania. 

Jeśli Zamawiający liczy na to, że któryś z oferentów jest mu to w stanie zagwarantować, to 
Wykonawca już teraz wskazuje, że nie jest to możliwe i Umowa w tym zakresie będzie 
niewykonalna. 

Wykonawca sugeruje Zamawiającemu zapoznanie się z panującymi na rynku warunkami 
dotyczącymi przekazywania praw autorskich. 

Jako autor, Wykonawca jest w stanie oświadczyć, że będą mu przysługiwały prawa do w/w 
dokumentacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

166. §29 ust. 1 pkt 3. 

autorskie prawa majątkowe i prawa zależne do utworów powstałych w związku z realizacją 
Umowy lub jej części w zakresie opisanym w lit. a) powyżej nie są i nie będą przedmiotem 
zastawu lub innych praw na rzeczy osób trzecich i zostaną przeniesione na Zamawiającego bez 
żadnych ograniczeń; 

UZASADNIENIE: 

Tak jak w przypadku pkt 2, pkt 3 powinien odnosić się tylko do utworów wskazanych w 
pkt 1. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

167. §29 ust. 1 pkt 7. 
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Z chwilą odbioru przez Zamawiającego utworów powstałych w związku z realizacją Umowy 
lub jej części w zakresie opisanym w lit. a) powyżej, Wykonawca w ramach i pod warunkiem 
zapłaty na rzecz Wykonawcy w całości wynagrodzenia umownego przenosi na Zamawiającego 
bezwarunkowo, bez ograniczeń czasowych, na wyłączność, w celu wyłącznie budowy, 
eksploatacji, remontów, modernizacji i usunięcia Przedmiotu Umowy, na następujących polach 
eksploatacji: 

a) użytkowania utworów na własny użytek, użytek swoich jednostek organizacyjnych oraz 
użytek osób trzecich w celach związanych z realizacją zadań Zamawiającego, 
b) utrwalenia utworów na wszelkich rodzajach nośników, a w szczególności na nośnikach 
video, taśmie światłoczułej, magnetycznej, dyskach komputerowych oraz wszystkich typach 
nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD, DVD, Blue-ray, pendrive, itd.), 
c) zwielokrotniania utworów dowolną techniką w dowolnej ilości, w tym techniką 
magnetyczną na kasetach video, techniką światłoczułą i cyfrową, techniką zapisu 
komputerowego na wszystkich rodzajach nośników dostosowanych do tej formy zapisu, 
wytwarzanie jakąkolwiek techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, 
reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, 
d) wprowadzania utworów do pamięci komputera na dowolnej liczbie stanowisk 
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowej, w tym do 
Internetu, 
e) wymiany nośników, na których utwór utrwalono, 
f) wykorzystania w utworach audiowizualnych, 
g) wprowadzania zmian, skrótów, 
h) sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora, 

UZASADNIENIE: 

Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawa autorskie tylko do projektu budowlanego 
zamiennego, projektów wykonawczych i dokumentacji powykonawczej. W pozostałym 
zakresie może udzielić Zamawiającemu licencji. 

Przeniesienie praw autorskich dotyczy tylko jednego obiektu – budowanego Przedmiotu 
Umowy, a zatem przeniesieni jest ograniczone co do terytorium. Przeniesie następuje tylko 
w konkretnych celach związanych bezpośrednio z Przedmiotem Umowy i na pewno 
Wykonawca nie zgodzi się na możliwość budowy na ich podstawie innych inwestycji (pkt 
p). 

Wykonawca nie godzi się także na upublicznianie tej dokumentacji, a tym bardzie na 
udzielanie licencji, czy też oddawanie dokumentacje w najem lub dzierżawę. 

Dokumentacji może być wykorzystywana tylko przez Zamawiającego na konkretne cel 
związane z Przedmiotem Umowy. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

168. §29 ust. 2 
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Równocześnie z nabyciem autorskich praw majątkowych do utworów Zamawiający nabywa 
w ramach i pod warunkiem zapłaty na rzecz Wykonawcy całości wynagrodzenia, o którym 
mowa w § 20 ust. 1 własność wszystkich egzemplarzy lub nośników, na których utwory 
zostały utrwalone. Wynagrodzenie o którym mowa w zdaniu pierwszym obejmuje także 
wynagrodzenie za wykorzystywanie utworów na poszczególnych polach eksploatacji. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę. 
 

169. §29 ust. 5 

W przypadku wystąpienia przez jakąkolwiek osobę trzecią w stosunku do Zamawiającego, z 
roszczeniem z tytułu naruszenia praw autorskich lub praw zależnych, zarówno osobistych, 
jak i majątkowych, jeżeli naruszenie nastąpiło w związku z realizacją Umowy przez 
Wykonawcę, Wykonawca ponosić będzie z tego tytułu odpowiedzialność na zasadach 
ogólnych, z tym jednak zastrzeżeniem iż: Wykonawca ponosi odpowiedzialność wyłącznie za 
szkody wyrządzone  z winy umyślnej,  a w granicach dopuszczonych obowiązującymi 
przepisami do wysokości rzeczywistej szkody, z wyłączeniem utraconych korzyści, w każdym 
przypadku jednak łączna odpowiedzialność odszkodowawcza Wykonawcy ograniczać się 
będzie do wartości niniejszej umowy, rozumianej jako wysokość uiszczonego przez 
Zamawiającego na rzecz Wykonawcy wynagrodzenia netto. 

1) przyjmie na siebie pełną odpowiedzialność za powstanie oraz wszelkie skutki 
powyższych zdarzeń; 
2) w przypadku skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego, o czym 
Zamawiajacy jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić Wykonawcę, Wykonawca wstąpi do 
procesu po stronie Zamawiającego i pokryje wszelkie koszty związane z udziałem 
Zamawiającego w postępowaniu sądowym, w tym koszty obsługi prawnej postępowania; 
3) poniesie wszelkie koszty związane z ewentualnym pokryciem roszczeń majątkowych i 
niemajątkowych związanych z naruszeniem praw autorskich majątkowych lub osobistych 
osoby lub osób zgłaszających roszczenia. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

170. §32 ust. 3 

Wszystkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania niniejszej umowy strony 
rozstrzygać będą polubownie. W przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie 30 
(trzydziestu) dni od daty doręczenia przez jedną ze Stron drugiej Stronie wezwania do 
polubownego rozstrzygnięcia sporu, spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy 
miejscowo dla siedziby Zamawiającego. 

Odpowiedź: 

Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
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171. W SIWZ - Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) - w pkt 8.2. Zamawiający wskazuje, 
że zgodnie z art. 22 ust. 1b Ustawy, o udzielenie Zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, 
którzy spełniają warunki dotyczące: 

8.2.1. Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile 
wynika to z odrębnych przepisów, 
8.2.2. Sytuacji ekonomicznej lub finansowej, 
8.2.3. Zdolności technicznej lub zawodowej. 

W SIWZ - Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) - w pkt 8.6.3. Zamawiający wskazuje, że 
w zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2 

IDW wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i 
finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia, tj.: 

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w obszarze objętym 
zamówieniem w kwocie minimalnej 40.000.000,00 zł (słownie: czterdzieści milionów 
złotych); 
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
30.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści milionów złotych); 

c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 40.000.000,00 zł 
(słownie złotych: czterdzieści milionów złotych). 

Na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek 
dotyczący zdolności finansowej i ekonomicznej, o którym mowa w pkt a i b powyżej, gdy 
każdy z podmiotów (każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia lub każdy z innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust 1 Pzp) spełniał 
warunek odrębnie samodzielnie. Zamawiający nie dopuszcza łączenia potencjałów w 
zakresie warunku, o którym mowa w pkt 8.6.3 IDW. 

W SIWZ - Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) - w pkt 10.3. Zamawiający wskazuje, że w 
przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.6 IDW 
uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę 
wspólną z zastrzeżeniem pkt 8.6.3 IDW w zakresie warunku dotyczącego zdolności 
finansowej i ekonomicznej. 

Sposób sformułowania ww. zapisów jak też brak zawarcia w SIWZ uzasadnienia dla 
ewentualnego szczególnego sposobu spełnienia przez wykonawców wspólnie ubiegających 
się o udzielenie zamówienia warunków udziału w postępowaniu skutkował powstaniem 
wymagającej wyjaśnienia wątpliwości dotyczącej spełnienia warunków udziału w 
przedmiotowym postępowaniu przez wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie 
zamówienia. Czy zatem Zamawiający wymaga w przypadku wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum) aby warunki udziału 
w postępowaniu dotyczące zdolności finansowej i ekonomicznej, o których mowa w pkt 
8.6.3. SIWZ spełnił każdy z wykonawców indywidualnie? Jakie jest ewentualne szczególne 
uzasadnienie dla takiego wymogu? Jakie jest ewentualnie powiązanie między obowiązkiem 
spełnienia takiego wymogu a przedmiotem zamówienia? 
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Wykonawca wskazuje, że zgodnie z art. 23 ust. 5 PZP Zamawiający może określić 
szczególny, obiektywnie uzasadniony, sposób spełniania przez wykonawców wspólnie 
ubiegających się o udzielenie zamówienia, warunków udziału w postępowaniu, o których 
mowa w art. 22 ust. 1b, jeżeli jest to uzasadnione charakterem zamówienia i 
proporcjonalne. Jak słusznie wskazuje Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 30 
października 2018r. (KIO 2140/18) aby zamawiający mógł określić szczególny sposób 
spełniania przez wykonawców warunków udziału w postępowaniu, winien powyższe 
wymaganie obiektywnie uzasadnić. Nadto aby zamawiający mógł zastosować przepis art. 23 
ust. 5 ustawy - Prawo zamówień publicznych, należy odnieść przedmiot zamówienia do jego 
specyficznego charakteru, a ponadto musi być proporcjonalne. 

SIWZ nie zawiera żadnego uzasadnienia, które wyjaśniałoby dlaczego wykonawca (nawet 
samodzielnie ubiegający się o udzielenie zamówienia) ubiegający się o udzielenie 
zamówienia miałby posiadać średni roczny przychód netto ze sprzedaży w obszarze 
objętym zamówieniem w kwocie minimalnej 40.000.000,00 zł, posiadać środki finansowe 
lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 30.000.000,00 zł i posiadać 
ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej 
z przedmiotem zamówienia na sumę gwarancyjną 40.000.000,00 zł w sytuacji kiedy 
szacunkowa wartość zamówienia oscyluje zdaniem pytającego w granicach 40.000.000 - 
50.000.000 zł. 

Ponadto SIWZ nie zawiera żadnego uzasadnienia, które wyjaśniałoby dlaczego wykonawcy 
wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia mieliby spełnić krotność ww. warunków - 
np. w przypadku dwóch konsorcjantów każdy z nich musiałby spełnić ww. warunki a więc 
łącznie musieliby posiadać średni roczny przychód netto ze sprzedaży w obszarze objętym 
zamówieniem w kwocie minimalnej 80.000.000,00 zł, posiadać środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 60.000.000,00 zł i posiadać ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną 

80.000.000.00 zł. Sytuacja stawać się będzie jeszcze bardziej kuriozalna, jeśli trzy lub 
więcej podmioty będą się wspólnie ubiegać o udzielenie przedmiotowego zamówienia w 
sytuacji kiedy szacunkowa wartość zamówienia oscyluje w granicach 45.000.000 - 
50.000.000 zł? 

W ocenie spółki Wykonawcy ww. wymogi dot. sytuacji ekonomicznej i finansowej winny 
zostać określone na następującym poziomie - ubiegający się o udzielenie zamówienia 
miałby posiadać średni roczny przychód netto ze sprzedaży w obszarze objętym 
zamówieniem w kwocie minimalnej 30.000.000,00 zł, posiadać środki finansowe lub 
zdolność kredytową w wysokości co najmniej 15.000.000,00 zł i posiadać ubezpieczenie 
odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem 
zamówienia na sumę gwarancyjną co najwyżej 10.000.000,00 zł (trudno sobie wyobrazić 
szkodę spowodowaną działalnością wykonawcy przewyższającą 10.000.000 zł). Ponadto w 
sytuacji kiedy o udzielenie zamówienia ubiegać się będą wykonawcy wspólnie (np. w 
formie konsorcjum) warunki dotyczące zdolności finansowej i ekonomicznej winny zostać 
uznane za spełnione, jeśli wykonawcy wspólnie (łącznie) spełnią dane warunki - czyli 
Zamawiający dopuści łączenie potencjałów w danym zakresie. Takie określenie wymogów 
w danym zakresie jest uzasadnione charakterem zamówienia, jest racjonalne i 
proporcjonalne do przedmiotu zamówienia. Zawyżanie wymagań w zakresie spełnienia 
warunków udziału w postępowaniu ogranicza w sposób nieuzasadniony konkurencję, a w 
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najlepszym wypadku zawyża ofertę wykonawców którzy koszty związane z zapewnieniem 
odpowiedniej zdolności kredytowej i ubezpieczeń wliczą w cenę ofertową złożoną 
Zamawiającemu. 

W SIWZ - Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW) w pkt 8.6.1 Zamawiający ustalił 
następujące szczegółowe warunki udziału w postępowaniu: 

W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. IDW wymagane jest wykazanie przez 
Wykonawcę, że: 

a) w okresie ostatnich 6 (sześciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 (dwa) 
zamówienia obejmujące wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej 
wykonawczej dla obiektu elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 2,0 MWel, opartej 
o kocioł parowy, 
b) w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 (dwa) zamówienia 
obejmujące roboty budowlane elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 2,0 MWel, 
łącznie z kotłem parowym (każde zamówienie), 

c) w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres 
prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 (dwa) zamówienia 
obejmujące roboty budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy nominalnej 
minimum 5,0 MWth, łącznie z kotłem wodnym lub parowym opalanym biomasą leśną, 
wyposażony w instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem magazynowania i 
podawania paliwa (każde zamówienie). 

W ocenie Wykonaawcy ustalone przez Zamawiającego warunki udziału w postępowania w 
zakresie zdolności technicznej lub zawodowej wykonawców winny być miernikiem tego, 
czy dany wykonawca wykona w sposób prawidłowy przedmiotowe zamówienie. 
Zamówienie to ma potwierdzać zdolność wykonawcy do realizacji zamówienia, a więc 
obejmować takie elementy, które są istotne dla ustalenia czy wykonawca posiada 
odpowiednie doświadczenie. Oznacza to, że opisane przez Zamawiającego warunki udziału 
w postępowaniu winny być uzasadnione wartością, charakterystyką, złożonością i 
zakresem przedmiotu zamówienia. Czy zatem dla prawidłowego wykonania kompleksowej 
dokumentacji projektowej wykonawczej w niniejszym postępowaniu wystarczające jest 
doświadczenie w zakresie wykonania kompleksowej dokumentacji projektowej 
wykonawczej dla jednego obiektu elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 3MWe 
opartej o kocioł parowy. Czy dla prawidłowego wykonania robót budowlanych 
elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 3MWe, łącznie z kotłem parowym 
wystarczy ralizacja jednego projektu. Podmioty posiadające ww. doświadczenie zdaniem 
Wykonawcy będą zdole do realizacji inwestycji będącej przedmiotem niniejszego 
postępowania, co najmniej w takim samym stopniu jak podmioty legitymujące się 
wykonaniem dwuch elektrociepłowni o mocy 2MWe. 

Mając powyższe na uwadze, jak również fakt , że w ostatnich latach w Polsce i Europie 
elektrociepłowni na biomasę powstało niewiele, ( wciągu ostatnich 5 lat pewnie można je 
policzyć na palcach jednej ręki) zwracamy się o modyfikację przez Zamawiającego SIWZ w 
następujący sposób: 

• w pkt 8.6.3. SIWZ - Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW): 
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”W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.2 IDW wymagane jest wykazanie przez 
Wykonawcę, iż znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie 
Zamówienia, tj.: 

a) posiada w ciągu ostatnich 3 lat obrotowych, a jeżeli okres prowadzenia działalności 
jest krótszy, za ten okres, średni roczny przychód netto ze sprzedaży w obszarze objętym 
zamówieniem w kwocie minimalnej 30.000.000,00 zł (słownie złotych: trzydzieści 
milionów złotych); 
b) posiada środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości co najmniej 
15.000.000,00 zł (słownie złotych: piętnaście milionów złotych); 
c) posiada ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 
działalności związanej z przedmiotem zamówienia na 

sumę gwarancyjną 10.000.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć milionów złotych). 

Na podstawie art. 23 ust. 5 Ustawy Zamawiający informuje, że uzna za spełniony warunek 
dotyczący zdolności finansowej i ekonomicznej, o którym mowa w pkt a, b i c powyżej, gdy 
podmiot samodzielnie (albo łącznie w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o 
udzielenie zamówienia, lub innych podmiotów, o których mowa w art. 22a ust 1 Pzp) spełni 
ww. warunek. Zamawiający dopuszcza łączenie potencjałów w 

zakresie warunku, o którym mowa w pkt 8.6.3 IDW.”. 

• w pkt 10.3. SIWZ - Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW): 

”W przypadku składania oferty wspólnej, warunki szczegółowe określone w punkcie 8.6 
IDW uznaje się za spełnione, jeśli spełnią je łącznie wszyscy Wykonawcy składający ofertę 
wspólną. ”. 

• w pkt 8.6.1. SIWZ - Tom I Instrukcja dla Wykonawców (IDW): 

„W zakresie warunku określonego w punkcie 8.2.3. IDW wymagane jest wykazanie przez 
Wykonawcę, że 

a) w okresie ostatnich 6 (sześciu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał - minimum 1 (jedno) 
zamówienie obejmujące wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej 
dla obiektu elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 3MWe, opartej o kocioł parowy, 
b) w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał - minimum 1 (jedno) 
zamówienie obejmujące roboty budowlane elektrociepłowni o mocy nominalnej minimum 
3MWe, opartej o kocioł parowy. 
c) w okresie ostatnich 8 (ośmiu) lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli 
okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie - minimum 2 (dwa) 
zamówienia obejmujące roboty budowlane ciepłowni lub elektrociepłowni o mocy 
nominalnej minimum 5,0 MWth, łącznie z kotłem wodnym lub parowym opalanym 
biomasą leśną, wyposażony w instalację odzysku ciepła ze spalin wraz z układem 
magazynowania i podawania paliwa (każde zamówienie). 
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Odpowiedź: 

Zamawiający zgadza się z wnioskiem Wykonawcy – patrz: odpowiedź na pytanie nr 3 oraz 
odpowiedź na pytanie nr 25. 

172. Mając na uwadze postanowienia SIWZ dotyczące warunków udziału w 
postępowaniu w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej zawarte w punkcie 8.6.1 
SIWZ prosimy o potwierdzenie, iż Wykonawca może przedstawić celem łącznego 
spełnienia warunków udziału w postępowaniu zawartych w punktach 8.6.1. lit. a, lit b. 
oraz lit c. dwa oddzielne dowody referencyjne (dot. realizacji dwóch różnych 
zamówień), z których wynika, że Wykonawca należycie wykonał dwa zamówienia, a 
każde z tych zamówień z osobna wypełnia treść każdego z przytoczonych warunków 
udziału? Innymi słowy, prosimy o potwierdzenie, że wystarczające jest spełnienie 
warunków poprzez przedłożenie 2 referencji na realizację 2 zamówień, gdzie każda z 
osobna obejmuje spełnienie zarówno treść warunku określonego w pkt. 8.6.1. lit. a, lit. 
b oraz lit. c i tym samym wykazuje, że wykonawca wykonał każdy z wymaganych 
zakresów (dwukrotnie w ramach 2 różnych kompleksowych zamówień) 

 
Odpowiedź: 
 
Patrz odpowiedź na pytanie nr 25. 
 
173. Ponadto Wykonawca wnosi o wprowadzenie do Wzoru Umowy postanowień: 

a) ograniczających całkowitą odpowiedzialność odszkodowawczą Wykonawcy do 
wysokości 100 % wynagrodzenia netto należnego Wykonawcy; 

b) wyłączających odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu utraconych korzyści, strat 
pośrednich i następczych. 
Ustalenie ryzyka kontraktowego na poziomie ograniczonym w powyżej wskazany 
sposób, pozwoli Wykonawcom na przygotowanie konkurencyjnych i wyważonych 
ofert, które nie będą musiały obejmować wyceny ryzyka nieograniczonej 
odpowiedzialności Wykonawcy. Wspomnieć należy, iż takie warunki umowne stają 
się praktycznie standardem współpracy z Zamawiającymi, stąd przedmiotowa 
prośba. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 

174. Wnosimy o skrócenie terminu płatności faktur Wykonawcy z 45 dni do 30 dni 
(paragraf 21 pkt 12). 

Odpowiedź: 
 
Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę. 
 
175. Wnosimy o wprowadzenie maksymalnego limitu kar umownych do wysokości 30% 

wartości wynagrodzenia netto Wykonawcy. 
 
Odpowiedź: 
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Patrz odpowiedź na pytanie nr 5. 
 
176. Proszę określić, czy Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia w swojej 

ofercie kosztów zużytej energii elektrycznej, wody i zużycia paliwa podczas prac 
rozruchu i regulacji sprzętu, oraz zużycia paliwa w okresie testów gwarancyjnych. 

 
Odpowiedź: 
 
Zamawiający informuje, że zapisy dotyczące powyższej kwestii poruszonej przez Oferenta 
wyjaśnione są w rozdziale 11 pkt. 11.1. PFU. 
 
 

 

 

……………………………………….. 

 

Załączniki: 

1) Ujednolicony dokument IDW; 
2) Ujednolicony dokument WU; 
3) Wykres uporządkowany zapotrzebowania na moc cieplną z trzech lat (lata 2016-2018); 
4) Projekt budowlany w wersji edytowalnej DWG; 
5) Dokumentacja powykonawcza – opisy techniczne; 
6) Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09 października 2017 r. o nr 

WOOŚ.4260.49.2017.KA; 
7) Umowa nr 17-B0/UP/00173/1 o przyłączenie do sieci dystrybucyjnej obiektu – 

Ciepłownia Miejska w Łomży; 
8) Warunki przyłączenia nr 17-B0/WP/00173 dla źródła wytwórczego do sieci 

dystrybucyjnej napięciu znamionowym 15 kV; 
9) Dokumentacja geologiczna; 
10) Plan Zagospodarowania Terenu (PZT); 
11) Wzór oświadczenia o braku podstaw wykluczenia – Załącznik nr 10 do IDW; 
12) Decyzja o pozwoleniu na budowę nr 207/18 z dnia 23.08.2018  r.; 
13) Wzór oświadczenia twórcy dokumentacji – Załącznik nr 4 do WU; 
14) Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego CM Łomża obejmujące istniejący układ kotłów 

wodnych węglowych oraz nowy biomasowy; 
15) Instrukcja Bezpiecznej Organizacji Pracy Ciepłowni Miejskiej w Łomży; 
16) Instrukcja BHP dotycząca zasad poruszania się i przebywania na terenie Ciepłowni 

Miejskiej w Łomży; 
17) Instrukcja BHP dla Wykonawców zewnętrznych realizujących prace dla MPEC Sp. z o.o. w 

Łomży wraz załącznikami; 
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